


Regulamento da campanha de incentivo de vendas “São Miguel Noel”

1 - Objetivo
 1.1 - A campanha de incentivo a vendas denominada “São 
Miguel Noel” é instituída pela Operadora de Plano de Saúde de 
razão social  (São Miguel Saúde) e tem por objetivo a distribui-
ção de prêmios, incentivar os corretores a aumentarem as 
vendas dos nossos produtos de PF (Pessoa Física), PME (Peque-
nas e Medias Empresas) e PJ (Pessoa Juridica) seguindo as 
normas estabelecidas neste regulamento descrito nas cláusulas 
abaixo;

2 - Participantes
 2.1 - Para participar desta promoção, os corretores 
precisam estar devidamente cadastrados na São Miguel Saúde 
e os ganhadores serão aqueles que cumprirem com a Cláusula 
3.1 deste regulamento.

3 - Regras da Campanha
 3.1 - A cada 5 propostas de Contrato PF, vendido e 
protocolado e cadastrado na São Miguel Saúde (Departamento 
Comercial) você ganha uma cesta de Natal, a cada 10 vidas do 
produto PME de 02 a 29 vidas, vendidos e protocolados na São 
Miguel Saúde (Departamento Comercial) você ganha uma cesta 
de Natal, a cada Contrato PJ acima de 30 vidas, vendidos e 
protocolados na São Miguel Saúde (Departamento Comercial), 
você ganha uma cesta de Natal no valor de R$350,00 (trezentos 
e cinquenta reais). A cesta de Natal deverá ser retirada na São 
Miguel Saúde a partir do dia 15/12/2020 até o dia 18/12/2020.

4 - Período da Campanha
 4.1 - Campanha válida somente para contratos datados no 
período de 01/11/2020 à 30/11/2020 e protocolados na São Miguel 
Saúde até 03/12/2020.

5 - Direito de Imagem
 5.1 - A participação nesta Campanha sujeita aos 
participantes contemplados, bem como seus representantes 
legais, a ceder seu nome, imagem e som de voz a São Miguel 
Saúde, de forma inteiramente gratuita, para divulgação da 
Campanha e seus resultados.

6 - Das Disposições Gerais
 6.1 - A participação nesta Campanha caracteriza a 
aceitação e o reconhecimento integral dos termos e condições 
deste regulamento. 

 6.2 - As condições de participação e os Prêmios são 
pessoais e intransferíveis.

 6.3 - O participante será automaticamente excluído desta 
Campanha, no caso de fraude ou má-fé comprovada, e este 
responderá criminalmente por tais atos.

 6.4 - A dúvidas dos participantes desta Campanha 
deverão ser encaminhadas para o e-mail comercial@saomi-
guelsaude.com.br ou via telefone: (11) 2058-8665.

 6.5 - As comissões ou conceitos deste Regulamento serão 
solucionados, de forma soberana e irrecorrível, por uma 
comissão formada por membros dos departamentos: 
Comercial, Jurídico e de Marketing da Operadora.

 6.6 - Fica eleito o foro da Comarca do Estado de São Paulo, 
com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilégio 
que seja ou venha ser, para dirimir as dúvidas, pendências e 
litígios oriundos deste Regulamento, quando não solucionados 
nos termo acima.

Regulamento da campanha de incentivo de vendas “São Miguel Noel”

1 - Objetivo
 1.1 - A campanha de incentivo a vendas 
denominada “São Miguel Noel” é instituí-
da pela Operadora de Plano de Saúde de 
razão social  (São Miguel Saúde) e tem por 
objetivo a distribuição de prêmios, incenti-
var os corretores a aumentarem as vendas 
dos nossos produtos de PF (Pessoa Física), 
PME (Pequenas e Medias Empresas) e PJ 
(Pessoa Juridica) seguindo as normas 
estabelecidas neste regulamento descrito 
nas cláusulas abaixo;

2 - Participantes
 2.1 - Para participar desta promoção, os 
corretores precisam estar devidamente 
cadastrados na São Miguel Saúde e os 
ganhadores serão aqueles que cumprirem 
com a Cláusula 3.1 deste regulamento.

3 - Regras da Campanha
 3.1 - A cada 7 vidas de Contrato PF, 
vendido e protocolado e cadastrado na 
São Miguel Saúde (Departamento Comer-
cial) você ganha uma cesta de Natal, a 
cada 15 vidas do produto PME de 02 a 29 
vidas, vendidos e protocolados na São 
Miguel Saúde (Departamento Comercial) 
você ganha uma cesta de Natal, a cada 
Contrato PJ acima de 30 vidas, vendidos e 
protocolados na São Miguel Saúde (Depar-
tamento Comercial), você ganha uma 
cesta de Natal no valor de R$350,00 
(trezentos e cinquenta reais). As vendas 
devem ser realizadas no nome/CPF do 
vendedor para a contabilização. A cesta de 
Natal deverá ser retirada na São Miguel 
Saúde a partir do dia 16/12/2020 até o dia 
18/12/2020.

4 - Período da Campanha
 4.1 - Campanha válida somente para 
contratos datados no período de 
23/11/2020 à 12/12/2020 e protocolados na 
São Miguel Saúde até 15/12/2020.

5 - Direito de Imagem
 5.1 - A participação nesta Campanha 
sujeita aos participantes contemplados, 

bem como seus representantes legais, a 
ceder seu nome, imagem e som de voz a 
São Miguel Saúde, de forma inteiramente 
gratuita, para divulgação da Campanha e 
seus resultados.

6 - Das Disposições Gerais
 6.1 - A participação nesta Campanha 
caracteriza a aceitação e o reconhecimen-
to integral dos termos e condições deste 
regulamento. 

 6.2 - As condições de participação e os 
Prêmios são pessoais e intransferíveis.

 6.3 - O participante será automatica-
mente excluído desta Campanha, no caso 
de fraude ou má-fé comprovada, e este 
responderá criminalmente por tais atos.

 6.4 - A dúvidas dos participantes desta 
Campanha deverão ser encaminhadas 
para o e-mail comercial@saomiguelsau-
de.com.br ou via telefone: (11) 2058-8665.

 6.5 - As comissões ou conceitos deste 
Regulamento serão solucionados, de 
forma soberana e irrecorrível, por uma 
comissão formada por membros dos 
departamentos: Comercial, Jurídico e de 
Marketing da Operadora.

 6.6 - Fica eleito o foro da Comarca do 
Estado de São Paulo, com expressa renun-
cia de qualquer outro, por mais privilégio 
que seja ou venha ser, para dirimir as dúvi-
das, pendências e litígios oriundos deste 
Regulamento, quando não solucionados 
nos termo acima.


