
                                                  

 

 

 

 
 
REGULAMENTO DE CAMPANHA  
Promoção: Sua Visita Vale Prêmios – Unimed Planalto  Central/RS 
 
 
 
1. DA PROMOÇÃO  
1.1. Esta promoção será válida de 15 de julho de 2014 a 15 de setembro de 2014, durante o 
horário comercial de atendimento da Unimed Planalto Central/RS e suas seccionais nos 
municípios de Tupanciretã, Júlio de Castilhos e Salto do Jacuí. 
1.2. Os clientes serão atendidos pelos vendedores que farão um check list do cadastro e dos 
itens a serem esclarecidos por ocasião da visita. 
1.3. Uma via do check list será entregue para os clientes visitantes, dando ciência sobre a 
situação atual de seu plano e outra via será assinada e ficará em arquivo na Unimed. 
1.4. Havendo necessidade de complementação com documentos, o cupom somente será 
entregue no recebimento da documentação. 
 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO   
2.1. Poderão participar da promoção todos os clientes da Unimed. 
2.2. O cupom para participação será entregue na Unimed Planalto Central/RS em Cruz Alta ou 
nas seccionais, a partir da realização do atendimento pelo vendedor e assinatura do check list 
dando ciência sobre seu plano atual. 
2.3. Apenas um cupom poderá ser utilizado por CPF, no caso de visita para atualização de 
cadastro. 
2.4. No caso de aquisição de um produto, ou realização de migração, o cliente receberá cupom 
para concorrer aos prêmios especiais*. Neste caso o cupom poderá ser dado a quem já 
recebeu por atualização cadastral. 
2.5. Para diferenciar os sorteios e prêmios os cupons terão cores diferentes e serão colocadas 
em urnas separadas. 
 
 
3. DA PREMIAÇÃO  
3.1. Serão sorteados 30 (vinte) prêmios, diariamente, de 25 a 27 de setembro, às 19horas no 
estande da Unimed, na Fenatrigo para todos os usuários que receberam seus cupons na data 
da realização da campanha.   
3.2.  Serão sorteados 1 (um) Tablet e 1 (um) Smartphone  diariamente, de 25 a 27 de 
setembro, somente para os usuários que fizeram migração, adquiriram planos ou produtos 
Unimed. 
3.3. A entrega e divulgação dos prêmios acontecerá durante a Fenatrigo, do dia 25 a 28 de 
setembro de 2014, e os vencedores serão comunicados, tendo o prazo de 7 (sete) dias para a 
retirada do prêmio no estande da Fenatrigo ou na sede da Unimed Planalto Central/RS ou 
seccionais. 
3.4. O prêmio poderá ser retirado apenas pela pessoa com o CPF inscrito, mediante 
apresentação do documento de identificação. 
3.5. As imagens dos vencedores serão divulgadas no site da Unimed Planalto Central/RS e em 
jornais da área de ação. 
3.6. Ficam excluídos da promoção os funcionários e cooperados e seus cônjuges, e demais  
familiares com laços consanguíneos até  segundo grau. 
 
 


