
CAMPANHA DE PREMIAÇÃO DE VENDAS UNIMED 

R E G U L A M E N T O 

1 – PERÍODO DA CAMPANHA: 27/08/2015 a 30/11/2015 

2 – ÁREA DE ATUAÇÃO: Integrarão a campanha todas as vendas de planos individuais e 

familiares provenientes de corretores cadastrados na Unimed Manaus.  

3 - PARTICIPANTES: Poderão participar todos os corretores com cadastro vigente na Unimed 

Manaus e novos corretores que se cadastrarem durante a campanha, exceto quadro interno 

de vendas Unimed. 

4 - INSCRIÇÃO: Todos os corretores terceirizados cadastrados junto a Unimed Manaus estão 

inscritos automaticamente na campanha de incentivo.  

5 – SEGMENTOS ENVOLVIDOS:  Planos de Saúde Individuais e Familiares 

6 – OBJETIVOS: Aumentar o número de adesões e confirmação de vendas (2ª mensalidade) 

durante o período da campanha para 700 vidas mês. 

7 – ETAPAS: A campanha acontecerá em três etapas, com três avaliações: 

7.1 –1ª Avaliação: Até o quinto dia útil de outubro/15 serão apuradas as vendas (adesões) 

realizadas entre 27/08 a 30/09. Serão premiados os três corretores com maior volume de 

vendas (adesões) de planos individuais e familiares. 

Colocação Premiação 
1º lugar Smartphone Samsung S6 Edge 

2º lugar Smartphone Samsung S5 Mini 

3º lugar Relógio 
 

7.2 –2ª Avaliação: Até o quinto dia útil de novembro /15 serão apuradas as vendas (adesões) 

realizadas entre 01/10 a 31/10. Serão premiados os três corretores com maior volume de 

vendas (adesões) de planos individuais e familiares. 

Colocação Premiação 

1º lugar Tv 50 polegadas 

2º lugar Notebook 
3º lugar Relógio 

 

7.3 – 3ª Avaliação: Até o quinto dia útil de dezembro /15 serão apuradas as vendas (adesões) 

acumuladas entre 27/08 a 31/11 de planos individuais e familiares. Serão premiados os três 

corretores com maior volume de vendas (adesões) e que mantenham o mínimo de 80% das 

confirmações das vendas. Qualquer vendedor, independentemente de seu volume de vendas 

estará desclassificado a concorrer aos prêmios da terceira etapa da premiação se sua 

confirmação de 2ª mensalidade for inferior a 80% (oitenta por cento).  

Colocação Premiação 
1º lugar Moto 125cc 0km 

2º lugar Tv 50 polegadas 

3º lugar Notebook 
 



8 – CRITÉRIOS DA APURAÇÃO:  

8.1 Em caso de empate na quantidade de vendas o critério para desempate será o volume de 

receita total das vendas contabilizadas na etapa.  

9 – PRÊMIOS 

1ª Avaliação: Volume de vendas 

Colocação Premiação 

1º lugar Smartphone Samsung S6 Edge 

2º lugar Smartphone Samsung S5 Mini 
3º lugar Relógio 

 

2ª Avaliação: Volume de vendas. 

Colocação Premiação 

1º lugar Tv 50 polegadas 

2º lugar Notebook 
3º lugar Relógio 

 

3ª Avaliação: volume de vendas e confirmação mínima de 80% das 2ª mensalidades.  

Colocação Premiação 
1º lugar Moto125 ccokm 

2º lugar Tv 50 polegadas 

3º lugar Notebook 
 

10 – ENTREGA DOS PRÊMIOS: Os prêmios serão entregues em até 15 dias da data de cada 

avaliação. Não será facultado o recebimento dos prêmios em espécie.  

11 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1 A distribuição dos prêmios é gratuita, não cabendo nenhum tipo de ônus ao(s) 

vencedor(es).  

11.2 O(s) ganhador(es) concorda(m) em autorizar o uso de imagem, nome e voz, em qualquer 

tipo de mídia ou peças promocionais para a divulgação da conquista dos prêmios desta 

campanha, sem qualquer ônus para a Unimed Manaus, bem como para quaisquer empresas 

que estejam envolvidas na viabilização desta promoção.  

11.3 A participação nesta Campanha Promocional implicará na aceitação total e irrestrita pelo 

Corretor de todos os termos e condições deste Regulamento.  

11.4 Em nenhuma hipótese o prêmio poderá ter o seu valor correspondente convertido em 

moeda corrente, independentemente da impossibilidade do ganhador usufruir o prêmio, por 

qualquer razão alegada.  

11.5 Todas as informações relativas a esta Campanha, inclusive os resultados parciais, poderão 

ser consultados no site da Unimed Manaus (www.unimedmanaus.com.br) ou no setor de 

vendas e negócios da Unimed Manaus. 

http://www.unimedmanaus.com.br/


11.6 Os eventuais casos omissos, não previstos neste regulamento, serão avaliados e 

resolvidos por uma comissão composta por membros da Superintendência de Mercado.  

11.7 Os corretores que tiverem seus códigos de vendas cancelados por dolo/fraude durante o 

período da campanha, serão automaticamente desclassificados.  


