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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE FIDELIDADE – INDIQUE E GANHE 

 

ESTIPULANTE: NAIL CORRETORA E ADM DE SEGUROS SS LTDA, inscrita no 
CNPJ 01.688.173/0001-07, estabelecida na cidade de Belém-PA, na Rua Veiga 
Cabral, 898 Sala A – Térreo, Bairro: Cidade Velha. 

BENEFICIÁRIO: Aquele QUE INDICOU NOVOS CLIENTES  para o ESTIPULANTE, 
assim entendido, aquele que tenha indicado novos clientes que firmaram contratos por 
intermédio do ESTIPULANTE no ramo de seguro de AUTOMÓVEL, nos termos deste 
instrumento, devendo o BENEFICIÁRIO ser CLIENTE NAIL e somente pessoa física. 

CLAUSULA PRIMEIRA : INDIQUE E GANHE – Consiste na concessão de descontos 
pela ESTIPULANTE ao BENEFICIARIO que, tenha indicado novos clientes para a 
ESTIPULANTE e que estes tenham firmado contratos de seguro de AUTOMÓVEL por 
intermédio da ESTIPULANTE junto as seguradoras que esta representa e que estes 
contratos estejam ativos e vigentes por prazo superior a 120(cento e vinte) dias e 
inferior a 365(trezentos e sessenta e cinco) dias. 

As indicações do BENEFICIÁRIO deverão ser feitas pelo site da ESTIPULANTE: 
www.nailcorretoradeseguros.com.br para a validação das indicações ou através do e-
mail: gerencia@nailcorretoradeseguros.com.br, sendo recepcionado pelo colaborador 
da ESTIPULANTE, que efetuará o cadastro das indicações em sistema interno. Diante 
das indicações supramencionadas, o BENEFICIÁRIO estará apto a gozar dos 
descontos abaixo descritos, respeitando as regras deste instrumento, sendo que o 
BENEFICIÁRIO será informado do andamento de suas indicações por e-mail, e em 
caso de contratação por parte do indicado, o segurado receberá um VOUCHER DE 
DESCONTO por e-mail. 

DOS DESCONTOS: 

A ESTIPULANTE concederá desconto no ato da renovação do Seguro Automóvel do 
BENEFICIÁRIO de acordo com os valores e limites estipulados na Cláusula DO 
PRODUTO PARTICIPANTE , aonde serão apresentados tanto a cotação normal 
quanto a cotação com os descontos aplicados para a devida comprovação da 
aplicação dos descontos a que o BENEFICIÁRIO tem direito, observando-se também 
as regras constantes na CLAUSULA PRIMEIRA deste regulamento. 

O desconto deverá ser solicitado a ESTIPULANTE, através da apresentação do 
voucher de Indicação numerado emitido pela ESTIPULANTE e que foi enviado por e-
mail no momento da contratação do seguro por parte do indicado. 

O voucher de Indicação terá validade de 365 dias a contar do dia do recebimento do 
mesmo via e-mail e deverá ser apresentado no momento da contratação de um novo 
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seguro ou da renovação do seguro de automóvel intermediado pela ESTIPULANTE 
para a conferência de sua autenticidade. 

CLAUSULA SEGUNDA: Para que o BENEFICIÁRIO tenha direito ao INDIQUE E 
GANHE, deverá este indicar, no mínimo, dois novos clientes que tenham firmado 
contratos por intermédio da ESTIPULANTE, no ramo de seguro de Automóvel. 

I – Os novos clientes indicados pelo BENEFICIÁRIO deverão manter os contratos de 
seguro, de acordo com as condições propostas na CLÁUSULA PRIMEIRA. 

II – As indicações dos novos clientes deverão ser feitas pelo site ou e-mail da 
ESTIPULANTE. 

III – O Voucher de resgate deverá ser enviado por e-mail pela ESTIPULANTE. 

CLAUSULA TERCEIRA: Caso seja celebrado pelo novo cliente indicado pelo 
BENEFICIARIO contrato de seguro de Automóvel por intermédio da ESTIPULANTE, o 
BENEFICIÁRIO será informado pelo e-mail cadastrado por ele no momento da 
indicação. 

CLAUSULA QUARTA: O BENEFICIÁRIO deverá apresentar o Voucher de Resgate 
quando o mesmo for contratar ou renovar um seguro de Automóvel intermediado pela 
ESTIPULANTE. 

O BENEFICIÁRIO poderá solicitar o voucher de resgate de 2(duas) até 5 (cinco) 
indicações, que estão de acordo com a CLAUSULA PRIMEIRA. 

Uma vez solicitado o voucher de resgate pelo BENEFICIÁRIO, as indicações que 
estão de acordo com a CLAUSULA PRIMEIRA prescreverão, conforme a quantidade 
de indicações resgatadas pelo BENEFICIÁRIO. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O número máximo de indicações que podem ser resgatadas 
por vez pelo BENEFICIÁRIO é de 5(cinco) novos clientes. 

CLAUSULA QUINTA: Passados 365(trezentos e sessenta e cinco) dias da data da 
emissão do Voucher de Resgate, o mesmo prescreverá, não podendo ser mais 
utilizado. 

CLAUSULA SEXTA: Caso celebrado pelo novo cliente indicado pelo BENEFICIÁRIO 
contrato de seguro de AUTOMÓVEL, por intermédio do estipulante, eventuais 
renovações do seguro ou novos contratos firmados pelo novo cliente, por intermédio 
da ESTIPULANTE, não darão ao BENEFICIÁRIO direito a novos descontos no 
INDIQUE E GANHE. 

CLAUSULA SÉTIMA: os descontos concedidos pelo INDIQUE E GANHE poderão ser 
interrompidos a qualquer momento, por iniciativa do ESTIPULANTE, independente de 
qualquer formalidade, realizando a comunicação por meio do site: 
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www.nailcorretoradeseguros.com.br, respeitando, porém, o direito já adquirido 
daqueles BENEFICIÁRIOS até o momento da interrupção ou término da Campanha. 

CLAUSULA OITAVA: Os descontos previstos neste instrumento estarão disponíveis 
única e exclusivamente ao BENEFICIÁRIO da ESTIPULANTE e poderá ser utilizado 
apenas 1(um) voucher de Resgate por contratação ou renovação de Seguro de 
Automóvel intermediado pela ESTIPULANTE, não sendo possível assim, a 
transferência dos descontos a terceiros ou a utilização de dois ou mais vouchers de 
Resgate por contratação de seguro. 

 

DO PRODUTO PARTICIPANTE 

BENEFICIÁRIO CLIENTE DA ESTIPULANTE: 

. 2 novos clientes com contratos fechados e vigências na forma da CLAUSULA 
PRIMEIRA, o BENEFICIÁRIO terá 5% de desconto limitado a R$100,00(Cem Reais), 
do valor do premio total do Seguro de Automóvel intermediado pela ESTIPULANTE, 
respeitando as regras deste instrumento. 

. 3 novos clientes com contratos fechados e vigências na forma da CLAUSULA 
PRIMEIRA, o BENEFICIÁRIO terá 10% de desconto limitado a R$150,00(Cento e 
Cinquenta Reais), do valor do premio total do Seguro de Automóvel intermediado 
pela ESTIPULANTE, respeitando as regras deste instrumento. 

. 4 novos clientes com contratos fechados e vigências na forma da CLAUSULA 
PRIMEIRA, o BENEFICIÁRIO terá 15% de desconto limitado a R$200,00(Duzentos 
Reais), do valor do premio total do Seguro de Automóvel intermediado pela 
ESTIPULANTE, respeitando as regras deste instrumento. 

. 5 novos clientes com contratos fechados e vigências na forma da CLAUSULA 
PRIMEIRA, o BENEFICIÁRIO terá 20% de desconto limitado a R$300,00(Trezentos 
Reais), do valor do premio total do Seguro de Automóvel intermediado pela 
ESTIPULANTE, respeitando as regras deste instrumento. 

CLAUSULA NONA: Fica eleito o foro da Comarca de Belém/PA para dirimir as 
controvérsias decorrentes do presente instrumento. 

Belém(PA), 02 de janeiro de 2017 

 

NAIL CORRETORA E ADMNISTRADORA DE SEGUROS SS LTDA. 


