
REGULAMENTO
Campanhas de Vendas VI Emitiu-Ganhou Omint e Prêmios Mensais

PERÍODO
A campanha tem vigência de 10/09/2019 e término em 31/12/2019.

PARTICIPANTES
A campanha destina-se aos corretores pessoas jurídicas com cadastro ativo na Omint, que 
serão denominadas “participantes”.

OBJETIVO
A campanha tem por finalidade incentivar e alavancar as vendas dos Seguros de Vida 
Individual comercializados pela Omint Seguros, nas categorias “Omint Resgatável” e “Omint 
Proteção”.

PREMIAÇÃO
Esta campanha contempla 02 formas de premiação:
1. Emitiu-Ganhou: os participantes que realizarem vendas dos Seguros de Vida Individuais 
OMINT (Omint Proteção e Omint Resgatável) receberão R$100,00 por apólice emitida, com 
prêmio mínimo mensal equivalente a R$50,00 e primeira parcela de cada apólice 
apropriada, limitado às primeiras 1028 apólices emitidas.

2. Prêmio Mensal: os 3 primeiros colocados no ranking de vendas receberão os prêmios 
mensais divulgados por e-mail no início de cada mês. O critério de apuração será a  
quantidade de apólices emitidas e elegíveis dentro da premiação “Emitiu-Ganhou”.

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E APURAÇÃO
• Os participantes deverão dar o aceite na campanha através do botão “QUERO 
PARTICIPAR”;
• Participam desta campanha as vendas dos Seguros de Vida Individual Omint Proteção e 
Omint Resgatável;
• As apólices contabilizadas para a premiação “Emitiu-Ganhou” devem ter como prêmio 
mínimo mensal equivalente a R$ 50,00, independente da periodicidade de pagamento 
escolhida;



• O ranking para a premiação do “Premio Mensal” levará em consideração um mínimo de 
05 apólices emitidas, elegíveis dentro dos critérios da premiação “Emitiu-Ganhou”;
• Todas as apólices emitidas até o último dia do mês, e quitadas até o dia 07 do mês subse-
quente, serão apuradas a partir do 8º dia;
• Os pagamentos da premiação “Emitiu/Ganhou” serão realizados através de Cartão Pré 
Pago que o participante irá receber após a apuração dos resultados e os créditos estarão 
disponíveis até o dia 20 do mês subsequente;
• Os prêmios mensais serão entregues fisicamente após a apuração do ranking.

CRITÉRIO DE DESEMPATE
• Para a entrega do “Premio Mensal”, caso ocorra empate no número de apólices emitidas 
dentro dos critérios da premiação “Emitiu-Ganhou”, será considerado o maior volume de 
prêmios emitidos e quitados de maneira anualizada (P.A).

RESGATE DA PREMIAÇÃO
Para o resgate do crédito será necessário seguir os passos abaixo, após o recebimento do 
cartão:
1. Acessar o site www.brasilprepagos.com.br e clicar no botão ativar;
2. Após ativar, a tela “Acesse sua Conta” irá abrir e nela deverá ser digitado o número do 
cartão que recebido, a data de nascimento, validado o item “não sou um robô” e em 
seguida clique em “Continuar”;
3. Caso necessário, nas próximas telas de ativação selecione a função de débito e digite 
uma senha que será utilizada no cartão.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
a. As emissões das apólices deverão ocorrer dentro do período da campanha;
b. Eventuais casos não previstos neste regulamento serão decididos pela comissão da 
campanha;
c. O comitê de campanha reserva-se o direito de excluir da campanha, a seu exclusivo 
critério, o participante que tenha adotado qualquer conduta desleal e/ou antiética;
d. Os participantes da campanha não têm qualquer vínculo empregatício ou de qualquer 
natureza com a OMINT, conforme descrito no parágrafo abaixo:
Declaram as partes que a presente campanha de vendas não estabelece qualquer forma de 
associação, vínculo societário ou solidariedade entre a empresa organizadora e os 
participantes. Cabe aos participantes para com os seus funcionários, dirigentes, prepostos e/ou 
contratados, o cumprimento das suas respectivas obrigações comerciais, contratuais, 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, fiscais e tributárias, de conformidade com a legislação 
vigente e/ou práticas comerciais financeiras em vigor.



CONDIÇÕES DA CAMPANHA DE VENDAS VI
Emitiu-Ganhou e Prêmios Mensais Omint

As Condições da Campanhas de Vendas VI podem ser modificadas pela Omint a qualquer 
tempo, sem necessidade de notificação prévia, sendo que tais modificações torna-se-ão 
válidas a partir da data de sua veiculação.

I – Objeto
O objeto deste instrumento é constituir condições para os PARTICIPANTES da Campanha.
O PARTICIPANTE assume a responsabilidade de, quando do cadastramento, informar os 
dados corretamente, uma vez que serão fundamentais participação na Campanha de 
Vendas.
Todas as informações fornecidas pelo PARTICIPANTE serão armazenadas de acordo com 
o código de ética da ABEMD – Associação Brasileira de Marketing Direto. Em nenhuma 
hipótese serão fornecidas para terceiros.
Os dados e informações serão obtidos quando o PARTICIPANTE:
• Efetuar seu cadastro;
• Entrar em contato através dos canais de comunicação disponíveis no SITE;
• Informar seus dados ao aceitar o regulamento e termo de uso e condições da campanha.
II - Sigilo
A Omint assegura ao PARTICIPANTE a inviolabilidade e o segredo de seus dados cadastrais. 
Todas as suas informações serão armazenadas de acordo com os mais rígidos critérios de 
segurança e serão tratadas de acordo com o código de ética da ABEMD - Associação 
Brasileira de Marketing Direto. Em nenhuma hipótese serão fornecidas informações 
pessoais para terceiros, somente dados genéricos utilizados para envio de mala direta, 
e-mail, newsletters e desde que autorizado pelo assinante.
III – Terminação
A participação na campanha Emitiu-Ganhou e de Prêmios Mensais é gratuita, bastando 
para tanto que o PARTICIPANTE mantenha-se cadastrado e ativo de acordo com as regras 
da Campanha e durante o período de vigência da mesma.
Ao aceitar as presentes condições, o PARTICIPANTE manifesta sua concordância com 
todas as regras aqui expostas entendendo que a Omint não se responsabilizará pelo uso 
indevido de seus serviços, em desconformidade com as condições estipuladas.
As condições estabelecidas no Termo de aceite e Condições são regidas pela lei brasileira, 
e anuindo ao presente o usuário se submete aos juizados e tribunais do Foro Central da 
Comarca da Capital de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiados que possam parecer.


