Premiado
Campanha de Vendas aos Corretores!
Regulamento para campanha de vendas 2017
Início da campanha vigência 01 de Dezembro de 2017
1. A presente promoção tem por objetivo premiar por , somatória de vidas, corretores (vendedores)
por vendas efetivadas e recebida na Life Class Administradora de Benefícios no período de 01/12/2017
a 01/01/2018. Sendo as propostas com datas 01/12/2017 e entregue até 14/11/2017 e devidamente
cadastradas até o dia 17/11/2017, propostas com datas 15/12/2017 e entregues até 01/12/2017 e
cadastradas até 05/12/2017, propostas com datas: 01/01/2018 e entregues até 15/12/2017 e
cadastradas até dia 20/12/2017
2. LIFE CLASS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS inscrita na ANS sob o n° 41.859-5 apresenta
A CAMPANHA PROMOCIONAL “NATAL PREMIADO LIFE CLASS”
3. Regras de participação:
3.1. Participam da campanha vendedores (as), administrativo , que comercializarem
produtos da PLENA SAÚDE.
3.2. Produtos que participam da campanha: Plena Saúde Individual- Familiar e PME, Plena
Odonto Individual- Familiar e PME.
3.3. Período da campanha 01/12/2017 a 01/01/2018, propostas entregues até o dia 15/12/2017
e devidamente cadastradas até o dia 20/12/2017
4. Controle de participação:
4.1. A LIFE CLASS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS fará o controle mediante propostas entregues
na administração comecial de vendas, tomando como referência as corretoras cadastradas,
vendedores (as) e supervisores(as).
4.2. Mediante o controle do cadastro no comercial da LIFE CLASS, será efetuado um ranking de
vendas por vidas da seguinte forma:
4.3. A cada contrato do produto PLENA SAÚDE participante da campanha devidamente cadastrado
, será contabilizado em VIDAS vendidas que constam nas propostas com TITULAR E DEPENDENTE(s).
4.4. Caberá a administração COMERCIAL da LIFE CLASS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS a auditoria,
contabilização e apuração do total de vidas descritas nas propostas efetivadas junto ao cadastro
de beneﬁciários.
4.5. A contabilização para o ranking será da seguinte forma: Por vidas vendidas em cada proposta
devidamente cadastrada na operadora.

4.6. Para participar da campanha é estipulada meta mínia de 3 vidas, serão premiados os vendedores e
plataformas (corretoras) cadastradas na LIFE CLASS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS.

5. Do direito aos prêmios:
5.1. Vendedores, plataformas de vendas (corretoras).
5.2. Serão premiados todos os vendedores que alcançarem a quantidade mínima de vidas.

6. Regras para participar da campanha:
6.1. Os prêmios serão entregues aos próprios ganhadores, não será permitido a entrega de prêmios
a terceiros, é instransferível.
6.2. Não serão computados propostas refeitas de ex-beneﬁciários Plena (repique) no período de seis
meses, propostas canceladas no período da campanha serão exclusas do ranking.
6.3. A qualquer instante a LIFE CLASS ADMINISTRADORA poderá solicitar documentos comprobatórios
dos participantes, averiguando a veracidade das informações prestadas nesta campanha,
desclassiﬁcando, sumariamente, aqueles que prestarem quaisquer informações falsas, não
cabendo aos mesmos quaisquer recursos contra referidas decisões.
6.4. As premiações são limitadas por CPF do corretor ou código da Corretora.
6.5. É de inteira responsabilidade das plataformas o preenchimento correto e legível dos campos dispostos
na proposta para seus respctivos nomes, ﬁcando de pleno direito da LIFE CLASS ADMINISTRADORA
a exclusão da proposta na contabilidade dos valores.
6.6. Para que não pairem dúvidas sobre o cabimento da premiação, apenas serão devidos os prêmios
apontados reste regulamento, para aquelas propostas que vierem devidamente preenchidas,
com o respectivo nome do corretor, supervisor e gerente e a indicação de sua qualiﬁcação,
notadamente o CPF, de modo que, uma vez entregue a proposta sem o respectivo preenchimento
dos campos previstos, não será cabível o prêmio.
7. Considerações ﬁnais:
7.1. A participação nesta campanha condiciona a aceitação de todos os itens deste regulamento.
7.2. As dúvidas não previstas neste regulamento serão dirigidas por uma comissão composta por
membros da LIFE CLASS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, cuja decisão é irrecorrível e
soberana.
7.3. Caso o Contemplado não queira ou não possa usufruir do prêmio (caso de morte) será
utilizado o critério de ranking, sendo repassado o prêmio para os corretores subsequentes
e com a meta atingida.
7.4. A LIFE CLASS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS resguarda o direito de rever as apurações
sempre que se ﬁzer necessário, visando garantir a idoneidade da campanha.
7.5. Dúvidas, reclamações ou informações serão direcionadas a nossa plataforma de vendas.
8. Data da entrega dos prêmios
8.1. Será dﬁnida a data a critério da LIFE CLASS ADMINISTRADORA após o encerramento da campanha

9. Prêmios:
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Panetone OFNER 700 gr (TRUFADO)
Panetone OFNER 1kg (FRUTAS)
Kit SADIA: (Peru 3 kg / AVE SUPREMA 3 kg / PERNIL 1 kg) - 3 itens + Bolsa térmica 28 Litros.
Cesta de Natal (Opala - CVS) - 39 itens:
1 cx - Panetone tradicional c/frutas 400gr Bauduco
1 gr - Espumant Branc. ferm. frutas 660ml Celeebrat
1 gr - Vinho tinto de mesa suavee 750ml Collina Del S.
1 gr - Suco de uva 500ml (rende 4L) Vale São Roque
1 pct - Ameixa seca import. c/c 100gr Saint Paul
1 unid - Amendoim tipo japones 70gr Dori
1 sch - Azitonas verdes c/c import. 80gr Andaluzia
1 pct - Bala mastigável sortida 70gr Florestal
1 unid - Bisc. ideal aperitivo 100gr Din Cracker’s
1 unid - Bisc. waﬀer sabores 30gr Bauduco
1 pct - Bolo Natalino preeparo 400gr Procooking
1 pct - Coco ralado adoçado 50gr Copra
1 unid - Creme de leit lve UHT 20g italac
1 pct - Farofa temperada 250gr Doba
8 unid - Geladinho Ice Mania sabores 55ml Meiway
1 unid - Gelatina pó preparo sabores 25gr Sol
1 unid - Goma sortida 70gr (balas Gomets) Dori
1 pct - Lasanha caseira de sêmola c/ ovos 200gr
1 unid - Leite de coco stand-up puch 200ml Copra
1 sch - Maionese tradicional 200gr Vigor
1 sch - Manjar de coco preparo 50gr Procooking
1 pct - Massa doce e salgada prep. 300 gr Procooking
1 unid - Mix de frutas secas tradicional 50gr Nut How
1 sch - Molho de tomate refogado trad. 340 Stella D.
1 unid - Pão de mel Estrela 80gr c/ 4 unid. de 20gr Bauduco
1 pct - Salgadinho de trigo sabores 50g Placar
1 unid - Torrone com amendoim 45g Santo Antonio
1 unid - Tub-In recheio de choco. 45gr Montevergine
1 pct - Uva passa imports. s/semente 100gr Nut How
1 unid - Protec Bag CVS
1 unid - Voucher Cinépolis (BRINDE) CVS*

