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CAMPANHA CORRETOR CENTAURO-ON – Rumo a Foz!

SEGMENTOS ENVOLVIDOS: 
Corretores de Seguros que comercializam o seguro Vida Individual.
Corretores de Seguros credenciados no Projeto Corretor DPVAT Centauro-ON.

ÁREA DE ATUAÇÃO: 
Nacional, através da produção direta oriunda dos corretores de seguros parceiros junto à
Centauro-ON. 

PARTICIPANTES: 
Todos os corretores, pessoa f ísica ou pessoa jurídica, que comercializam os seguros da
Centauro-ON; todos os corretores pessoa jurídica, com cadastro ativo na seguradora
Centauro-ON para atendimento do Seguro DPVAT, e todos os corretores (pessoa f ísica ou
jurídica) que se cadastrarem durante o período da campanha. 

OBJETIVOS: 
Premiar os corretores de seguros que tiverem o maior número de novos contratos comercia-
lizados do seguro Vida Individual, e/ou que mais enviarem processos DPVAT para liquidação 
(independente de sua natureza), durante o período de vigência da campanha “Corretor
Centauro-ON – Rumo a Foz!”

PREMIAÇÃO 
O critério de avaliação da campanha de incentivo será: 
1. Cada novo contrato de venda do seguro Vida Individual, emitido e cobrado durante o período 
da campanha “Corretor Centauro-ON – Rumo a Foz!”, valerá 5 pontos. 
2. Cada novo processo DPVAT enviado, através da Centauro-ON, à Seguradora Líder cuja
documentação esteja de acordo com os requerimentos e exigências básicas aplicáveis e tenha 
sido enviada dentro do prazo de vigência da campanha “Corretor Centauro-ON – Rumo a Foz!”, 
valerá 3 pontos. 
3. A avaliação dos colocados será estruturada com base no ranking de produção, de acordo com 
a soma dos pontos acumulados durante o período da campanha (01/04/2015 a 31/08/2015).

Regulamento



Os corretores participantes da Campanha “Corretor Centauro-ON – Rumo a Foz!” que ficarem 
entre o primeiro e o vigésimo colocado no ranking de produção, de acordo com a pontuação 
acima estipulada, concorrerão a:

Premiação: Sorteio de 5 viagens para Foz do Iguaçu, com acompanhante, estadia de 4 noites no 
Hotel Bourbon, translados, e inscrição no Congresso Nacional de Corretores de Seguros.

APURAÇÃO: 
Data de apuração: 04 de Setembro de 2015
Horário da apuração: 11:00H, Rua Nilo Cairo, 171, Centro, Curitiba/PR.

Forma de apuração: 
 - A apuração do ranking de produção, dos vinte primeiros colocados na campanha, acontecerá 
no dia 03 de Setembro de 2015, às 17 horas no escritório da matriz em Curitiba. A impressão 
dos nomes acontecerá no dia 04 de Setembro, às 11 horas. Os nomes serão colocados em um 
recipiente único para, na sequência promovermos o sorteio, retirando 5 cupons. O sorteio será 
realizado no próprio escritório também na matriz da Centauro-ON, Rua Nilo Cairo, 171, Centro, 
Curitiba/PR.

8.1 Para o corretor de seguros participante ser elegível à premiação, o mesmo não poderá deixar 
de obter resultados em nenhum dos critérios de avaliação determinados nessa campanha. 

8.2 O corretor de seguros participante deve permanecer cadastrado durante todo o período de 
vigência da campanha.  

8.3 O corretor de seguros poderá ser excluído do cadastro da Centauro-ON no projeto Corretor 
DPVAT, ou do cadastro para a comercialização de seguros de pessoas, nos casos de fraude
comprovada, podendo responder inclusive na espera civil ou criminal; ou caso o corretor
(pessoa física ou jurídica), por ação direta ou indireta, deixar de atender aos beneficiários ou 
atende-los de forma incompatível aos padrões acordados contratualmente com a Centauro 
Vida e Previdência S.A., estará automaticamente desclassificado e, por consequência, 
inabilitado a concorrer na campanha “Corretor Centauro-ON – Rumo a Foz!”.

8.4 Em caso de empate da pontuação acumulada, entre dois corretores de seguros elegíveis ao 
sorteio, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 
1º - O número total de contratos enviados na referida pontuação.
2º - Maior quantidade de seguro Vida Individual Centauro-ON comercializados durante o
período da campanha.
3º - O Corretor de Seguros que estiver a mais tempo credenciado junto a Centauro-ON.

ENTREGA DOS PRÊMIOS:
9.1 A entrega da premiação ocorrerá diretamente no domicílio dos contemplados, em até 30 
(trinta) dias após a apuração do resultado da campanha, em forma de carta compromisso ou 
voucher. As passagens serão enviadas via e-mail para cada ganhador. 



Forma de divulgação do resultado e procedimento que será utilizado para notificar o(s) 
contemplado(s): 
O resultado será divulgado por meio de e-mail marketing e ligações aos ganhadores.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1 A distribuição dos prêmios é gratuita, não representa nenhum tipo de ônus ao(s) 
vencedor(es).

10.2 O(s) ganhador(es) concorda(m) em autorizar o uso de imagem, nome e voz, em qualquer 
tipo de mídia ou peças promocionais para a divulgação da conquista dos prêmios desta
campanha, sem qualquer ônus para a Centauro Vida e Previdência S.A., suas Filiais, bem como 
para quaisquer empresas que estejam envolvidas na viabilização desta promoção, no período 
de até 1 ano após a apuração da campanha. 

10.3 A participação na Campanha “Corretor Centauro-ON – Rumo a Foz!” implicará na aceitação 
total e irrestrita, pelo corretor de seguros, de todos os termos e condições deste Regulamento. 

10.4 Em nenhuma hipótese o prêmio poderá ter o seu valor correspondente convertido em 
moeda corrente. A impossibilidade do ganhador de usufruir o prêmio, por qualquer razão
alegada, implicará na perda total do mesmo, não se admitindo, por conseguinte, qualquer 
transferência parcial ou total do prêmio, nem tampouco sua conversão em moeda corrente. 

10.5 Poderão usufruir das viagens, sócios e colaboradores que possuam vínculo formal, de sócio 
ou de empregado, para com a corretora vencedora. Para o acompanhante que vier a ser indicado 
pelo corretor premiado, não se faz necessário a comprovação de vínculo. 

10.6 Os eventuais casos omissos, não previstos neste regulamento, serão avaliados e resolvidos 
por uma comissão composta por três membros da Diretoria da Centauro Vida e Previdência S.A.

Número de Certificado de Autorização: 06/0085/2015

Dúvidas e controvérsias oriundas dos participantes da “Campanha Corretor Centauro-ON - Rumo 
a Foz!”, serão primeiramente dirimidas pelos organizadores da campanha, persistindo-as,
serão submetidas ao órgão responsável pela autorização.

Fica eleito o foro do consumidor para solução de quaisquer controvérsias e/ou dúvidas, a cerca 
do regulamento desta campanha.

Defesa do consumidor: Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON de sua região.


