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REGULAMENTO DA CAMPANHA 
1° TRIMESTRE PREMIADO - 2022

O presente regulamento define as regras da campanha “1° 
Trimestre Premiado 2022” da Unimed Guarulhos, que se-
rão as premissas a serem atendidas para a premiação. O 
regulamento será regido pelas regras e condições abaixo 
estipuladas:

1. CAMPANHA

1.1 Trata-se de uma campanha de incentivo de vendas rea-
lizada pela Unimed de Guarulhos – Cooperativa de Traba-
lho Médico, com sede na Avenida Paulo Faccini, 900, com 
fundos para Rua Tapajós 265-269-273, Macedo, Guaru-
lhos-SP, CNPJ/MF sob o nº 74.466.137/0001-72 e com re-
gistro perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) sob o nº 333051. 

1.2 Esta campanha abrangerá todas as vendas efetivadas 
de planos de saúde, realizadas através dos corretores ca-
dastrados nas plataformas com vínculo contratual junto a 
Unimed Guarulhos  no período de vigência da ação.

2. TABELA PROMOCIONAL

2.1 Para incentivar as vendas desta Campanha, será dis-
ponibilizada uma tabela promocional, pelo período do 
trimestre (vendas de 21/02/2022 a 20/05/2022) apenas 
para a modalidade PME (Pequena e Média Empresa) com 
os seguintes descontos:

• Plano Regional Enfermaria ou Apartamento - 10% 
(Com ou Sem Participação);

• Plano Essencial Enfermaria ou Apartamento - 10% 
(Com ou Sem Participação);

• Plano Único Enfermaria - 10% (Com ou Sem 
Participação).

2.2 Além do desconto mencionado no item acima, tam-
bém será concedido a isenção de carências para CONSUL-
TAS e EXAMES SIMPLES neste período.

2.3 A isenção de carências para CONSULTAS e EXAMES 
SIMPLES, também será estendida para os contratos de 
Pessoa Física. 

2.4 A tabela para os contratos de Pessoa Física não sofrerá 
desconto neste período.

2.5 Consideraremos nesta campanha, as vendas dos pro-
dutos de Pessoa Física para no período de 01/03/2022 a 
31/05/2022. 

3. PREMIAÇÃO

1º Prêmio – Moto Honda, Modelo Biz 110i - 2022

3.1 Para participar desta premiação, a cada R$ 1.000,00 de 
vendas/faturamento, o corretor receberá um número da 
sorte para participar. 

3.2 Os custos com o frete do prêmio (se necessário) e do-
cumentação, será por conta do contemplado.

3.3 O vencedor poderá optar pelo prêmio proposto ou o 
valor correspondente ao mesmo, que poderá ser pago 
através de Pix ou Transferência Bancária.

2° Prêmio – 10 Sorteios no valor de R$ 100,00 cada.

3.4 Para participar desta premiação, a cada venda de duas 
vidas implantadas, o corretor receberá um número da sor-
te para participar. 

3.5  Não serão contabilizados para efeitos de premiação:
• Vendas caracterizadas Retenção;
• Se o cliente não possuir elegibilidade, ou seja, não 

preencher os requisitos obrigatórios previstos pela 
ANS para firmar o contrato de plano de saúde nos 
moldes legalmente previstos;

• Se houver desistência do cliente no prazo de 7 dias, 
leia-se: desistiu de firmar contrato com a Unimed 
Guarulhos;

• Se o cliente indicado for ex-cliente inadimplente PME 
ou PF;

• As vendas canceladas no período da campanha.

3.6 As premiações em nada impactam o comissionamen-
to pago pelas vendas efetivadas, seguindo-se os moldes 
previstos no contrato com a respectiva plataforma ao qual 
o corretor é cadastrado.

4. VIGÊNCIA

4.1 A campanha “1° Trimestre Premiado -2022” terá dura-
ção de 03 (três) meses, e serão contabilizadas as vendas 
efetivadas no período de 21/02/2022 a 20/05/2021 para 
o PME e de 01/03/2022 a 31/05/2022 para o Produto PF 
(Pessoa Física).

5. CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Poderão participar da campanha exclusivamente os 
corretores cadastrados nas plataformas com vínculo con-
tratual junto a Unimed Guarulhos, mediante CPF ativo. 

5.2 Os corretores que tiverem seus códigos de vendas 
cancelados pela plataforma com vínculo contratual junto 
a Unimed Guarulhos, por dolo/fraude durante o período da 
campanha, serão automaticamente desclassificados.

5.3 Não é permitido postar em redes sociais qualquer in-
formação sobre a campanha e/ou criar quaisquer outros 
canais, como site, blogs etc. Divulgações referentes a 
campanhas e/ou ações da Unimed Guarulhos são de res-



ponsabilidade exclusiva da área de Comunicação e Marke-
ting da Unimed Guarulhos.

6. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

Respeitado o critério informado no item 5, o corretor par-
ticipante concorda com as seguintes condições: 

6.1 Concorda em cumprir todas as condições do presen-
te regulamento. O não cumprimento das regras previstas 
neste regulamento poderá acarretar exclusão do partici-
pante desta campanha;

6.2 Declara ter ciência de que o prêmio concedido pela 
Unimed Guarulhos ao final da campanha é pessoal e in-
transferível;

6.3 Autoriza a Unimed Guarulhos a efetuar a coleta e 
armazenamento de dados pessoais e registros de suas 
ações, necessários à participação na campanha.  Os dados 
pessoais e de performance são confidenciais e serão utili-
zados apenas para os fins desta campanha.

7. DIVULGAÇÃO E APURAÇÃO

7.1 A campanha será divulgada por meio dos canais oficiais 
da Unimed Guarulhos (e-mail marketing e demais mídias 
sob gestão da área de Comunicação e Marketing) e ações/
eventos promovidos pela cooperativa para os corretores, 
nas dependências da operadora e/ou corretoras.

7.2 Apuração dos dados: ocorrerá na Primeira Quinzena de 
Junho/2022.

7.3 O número(s) da sorte(s), serão enviados aos corretores 
ao término da apuração.

7.4 Divulgação dos ganhadores: Ocorrerá na Segunda 
Quinzena de Junho/2022, através de sorteio online e pos-
teriormente através de e-mail marketing e mídias sociais.

7.5 Informaremos a data da Live aos corretores através dos 
nossos canais ao final da apuração.

8. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

8.1. Para permitir a participação desta campanha, a Uni-
med Guarulhos coletará o nome completo, CPF e os dados 
bancários dos participantes inscritos.

8.2. Os dados pessoais acima serão tratados exclusiva-
mente para seguintes finalidades:
a) Para certificar que se trata de corretores cadastrados 
nas plataformas com vínculo contratual junto a Unimed 
Guarulhos; 
b) Para permitir o pagamento da premiação aos vencedo-
res do sorteio; 
c) Divulgação dos resultados, incluindo os nomes dos ven-
cedores dos referidos sorteios, que serão divulgados via 

e-mail marketing e mídias sociais da Unimed Guarulhos, 
como medida de transparência; 

8.3.  Como medidas para conformidade do tratamento dos 
dados pessoais à Lei Geral da Proteção de Dados (LGPD), a 
Unimed Guarulhos compromete-se a: 

a) Cuidar das suas informações como se fossem de seus 
colaboradores; 

b) Não compartilhar nenhuma dessas informações com 
terceiros sem o seu consentimento livre, inequívoco e in-
formado; 

c) Não utilizar suas informações para qualquer outra finali-
dade além das mencionadas neste regulamento; 

d)  Atender os seus direitos como solicitar acesso aos seus 
dados, correção, eliminação, portabilidade, bem como ou-
tros direitos, o que você poderá

8.4. Para saber mais como protegemos as informações 
pessoais, os participantes poderão consultar o nosso Avi-
so de Privacidade disponível em nosso site através do link: 
unimed.me/100mAL.

8. CLÁUSULAS GERAIS RELACIONADAS À CAMPANHA

8.1 A participação nesta campanha de vendas é facultativa, 
ou seja, de livre adesão, e não caracterizará vínculo empre-
gatício com a Unimed Guarulhos.

8.2 Se o participante vencedor, por algum motivo, não pu-
der ser contatado para receber a premiação ou, se conta-
tado, não puder, por motivos pessoais, receber a premia-
ção, não poderá exigi-la em outra oportunidade, em razão 
do prêmio não possuir natureza salarial. A entrega do prê-
mio deve acontecer no período de até 30 (trinta) dias da 
divulgação dos premiados.

8.3 O prêmio é individual e intransferível e, em hipótese 
alguma, os vencedores poderão trocá-lo com outro par-
ticipante ou exigir alteração do formato de premiação ou 
seu recebimento fora da data e condições agendadas pela 
Unimed Guarulhos. 

8.4 Caso o contemplado não queira ou não possa usufruir 
do prêmio (caso de morte) será realizado um novo sorteio, 
excluindo os ganhadores já contemplado.

8.5 Para fins de premiação da campanha e de seus resul-
tados, os vencedores autorizam a utilização de seu nome, 
imagem, som de voz, ou quaisquer outros meios de mídia 
ou comunicação que possam ser utilizados pela Unimed 
Guarulhos, sem quaisquer ônus.

8.6 Este regulamento estará à disposição dos interessa-
dos na internet, pelo siteunimed.me/100mAM e eventu-
ais informações e dúvidas sobre a campanha “Trimestre 



Premiado da Unimed Guarulhos” deverão ser enviadas ao 
e-mail: comercial@unimedguarulhos.coop.br

8.7 Qualquer situação não prevista neste regulamento, 
questões complementares ou de interpretações diver-
gentes serão deliberadas oportunamente pela área Co-
mercial da Unimed Guarulhos.

8.8 A Unimed Guarulhos poderá, a seu critério, modificar 
este regulamento e as condições de participação na cam-
panha, bem como alterar a campanha aqui descrita, a qual-
quer momento com ou sem aviso prévio.

8.9 Esta campanha, caracterizada como uma ação mer-
cadológica de incentivo, não implica em qualquer tipo de 
concurso, vale-brinde, sorteio ou operação assemelhada 
e independe de qualquer modalidade de sorte ou compe-
tição, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia 
estabelecida na Lei nº 5.768/71 e do Decreto nº 70.951/72, 
beneficiando indistintamente a todos que cumprirem ao 
aqui disposto.
Decreto nº 70.951/72, beneficiando indistintamente a to-
dos que cumprirem ao aqui disposto.


