
 

 

REGULAMENTO CAMPANHA OPPORTUNITY CORRETORA DE SEGUROS  

 

 

1. EMPRESA PARTICIPANTE: OPPORTUNITY CORRETORA DE SEGUROS 
VIDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na SDS BLOCO R 
EDIFICIO VENÂNCIO V SALA 308 ASA SUL – BRASILIA – DF 70.393-904, 
CNPJ 13.097.063/0001-50. 

2. ABRANGÊNCIA: (“Campanha”) contempla as vendas de planos de assistência 
médica e odontológica na modalidade PME - Pequenas e Médias Empresas 
(contratos de 2 a 99 beneficiários) e ADESÃO em cada uma das duas linhas de 
produto (SAÚDE E DENTAL), realizadas em território nacional durante o 
Período de Validade. 

3. PERÍODO DE VALIDADE: a Campanha é válida para todos os contratos nas 
modalidades PME e ADESÃO descritos no item 2 - Abrangência, vendidos pelo 
Corretor CPF/ CNPJ devidamente quitados e confirmado, durante o período de 
01/11/2020 a 31/07/2021 

4. OBJETIVO: o objetivo da Campanha é conceder aos Corretores que obtiverem 
as melhores colocações no ranking na corretora, limitado à quantidade de 
prêmios disponibilizados, durante o período de validade, e que tenham cumprido 
todas as condições de participação e fruição previstas neste Regulamento 
(“Vencedores”), os Prêmios indicados no item 7. 

5. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO: Terão direito de participar da Campanha os 
Corretores maiores de 18 anos, residentes e domiciliados no Brasil, que estejam 
validamente inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
– CPF/MF e que possuam cadastro/código ativo no Sistema da corretora. 

6. Caso, por qualquer motivo, se conclua, durante a Apuração (conforme item 8), 
que a classificação contenha qualquer pessoa impedidas de participar (item 5), 
a participação dessa pessoa será considerada inválida e não ensejará direito ao 
Prêmio nem a qualquer outro direito, vantagem ou indenização de qualquer 
natureza. A verificação será feita por meio de lista elaborada pela 
OPPORTUNITY, a qual será verificada no momento da apuração, nos termos do 
item 8. 

7. PRÊMIO: a ser concedido a cada Vencedor é 01 (um) Pacote de Viagens com 
direito a 01 (um) acompanhante, contemplando passagens aéreas de ida e volta 
em classe econômica; traslado aeroporto/hotel/aeroporto; e hospedagem de 3 
(três) noites com tudo incluído (all inclusive, incluindo café da manhã, almoço e 
jantar) em resort localizado no Nordeste brasileiro, a ser definido exclusivamente 
pela AMIL. A viagem acontecerá no mês de SETEMBRO/2021 

8. A OPPORTUNITY CORRETORA DE SEGUROS LTDA não reembolsará 
despesas com alimentação (café da manhã, almoço e jantar) realizadas durante 
o trajeto da viagem ou em estabelecimento diverso do resort definido. 

9. Além do Prêmio indicado no item 7.1, os Vencedores terão direito a um 
certificado de seguro viagem standard, com vigência durante ao período da 
viagem, o qual poderá ser utilizado de acordo com as condições, limitações e 
termos determinados pela seguradora contratada, observando-se, para todos os 
efeitos, as seguintes regras: O seguro será feito, exclusivamente, em nome do 
Vencedor e de seu acompanhante e durante o período em que durar a viagem; 
O seguro não cobre condições médicas preexistentes, cabendo ao Vencedor 
arcar com custos adicionais relacionados à obtenção da cobertura de seguro 



 

 

para qualquer condição médica preexistente e/ou por quaisquer custos 
adicionais. 

10. Para a Apuração dos resultados e definição dos Vencedores, a corretora tomará 
como base as vendas de planos de assistência médica e odontológica nos 
segmentos PME, ADESÃO e INDIVIDUAL. 

11. DESCLASSIFICAÇÃO: Serão desclassificados os Vendedores que fizerem 
vendas fora da regra de comercialização e tenha a confirmação inferior a 80%. 

12. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: Todos os critérios de elegibilidade, índices 
parciais e resultados finais, assim como toda e qualquer informação sobre os 
Vencedores, serão divulgados pelos canais de comunicação da 
OPPORTUNITY, na data de 05/08/2021, cabendo ao Corretor manter todos os 
seus canais de contato devidamente atualizados para fins de comunicação com 
a corretora. 

13. VAGAS – PREMIAÇÕES  

       12 VAGAS PARA RANKING  

         1 VAGA SORTEIO ELETRÔNICOS (TODAS AS VENDAS SAÚDE VÃO VALER 
CHANCE) 

         5 VAGAS PARA OS MELHORES DAS OPERADORAS PARCEIRAS (SERÃO 
DIVULGADAS AO VIVO NA LIVE) * SEM ACOMPANHANTE * 

 

 

 


