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Premiação Corretor – Adesão
A cada vida AllCare, o corretor irá receber premiações
por vida (consultar premiação vigente para cada mês) e
selos para colar em uma cartela de acordo com o
produto vendido. Teremos dois tipos de cartelas e três
tipos de selos.
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A cada vida AllCare implantada, o corretor irá ganhar selos e
cartelas conforme regra abaixo:
Cartela Produtos Premium
6 selos

Cartela Produtos Intermediários e
Básicos | 10 selos

Cartela Produtos Intermediários e Básicos

R$ 500,00

R$ 300,00

R$ 300,00

R$ 200,00

R$ 200,00

R$ 100,00

Cartela 15 selos | Premiações Possíveis

Cartela Produtos Premium
10 selos

PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS | 2 SELOS

Cartela Produtos Intermediários e Básicos

R$ 400,00

R$ 250,00

R$ 250,00

R$ 150,00

R$ 150,00

R$ 100,00

Selos

PRODUTOS BÁSICOS | 1 SELO

A cada vida AllCare PME implantada, o corretor irá ganhar selos
conforme regra abaixo:

Após jogar o dado, o corretor depositará a cartela completa em uma urna
em sua corretora, para concorrer a prêmios incríveis ao final da Campanha

PRODUTOS PREMIUM | 1 SELO
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS | 2 SELOS

Premiação Supervisor – Adesão

PRODUTOS BÁSICOS | 1 SELO

A cada cartela completa do corretor, o supervisor
indicado na cartela também tem direito de jogar uma
vez o dado e concorrer às seguintes premiações:

R$ 100,00
R$ 50,00

R$ 250,00
R$ 150,00

Cartela Produtos Intermediários
e Básicos | 15 selos

Cartela Produtos Premium

PRODUTOS PREMIUM | 1 SELO

R$ 150,00

R$ 400,00

Após jogar o dado, o corretor depositará a cartela completa em uma urna
em sua corretora, para concorrer a prêmios incríveis ao final da Campanha

Completando a cartela, o corretor terá direito a:
jogar o dado uma vez e concorrer aos seguintes valores:

A cada vida AllCare implantada, o corretor irá ganhar selos
conforme regra abaixo:

Premiações Possíveis

A cada vida AllCare PME implantada, o corretor irá ganhar DUAS
cartelas com 15 selos, que serão válidas para todos os produtos PME acima
de 30 vidas. As duas cartelas completas dão o direito do corretor jogar
o dado duas vezes e concorrer aos seguintes valores:

A cada vida AllCare PME implantada, o corretor irá ganhar selos e
cartelas conforme regra abaixo:

Selos
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Cartelas

Cartelas

Completando a cartela, o corretor terá direito a:
jogar o dado uma vez e concorrer aos seguintes valores:
Cartela Produtos Premium

Premiação Corretor – PME até 29 vidas
A cada vida AllCare PME, o corretor irá receber
premiações por vida (consultar premiação vigente para
cada mês) e selos para colar em uma cartela de acordo
com o produto vendido. Teremos dois tipos de cartelas
e três tipos de selos.

Cartelas

A cada vida a mais do PME (30 vidas), o corretor recebe um selo a cada
vida para completar novas cartelas.
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Premiação Supervisor – PME até 29 vidas
A cada cartela completa do corretor, o supervisor
indicado na cartela também tem direito de jogar uma
vez o dado e concorrer às seguintes premiações:
Premiações Possíveis
R$ 250,00
R$ 150,00
R$ 100,00
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Premiação Final
Ranking Corretor
1º- R$ 10.000,00
2º- R$ 8.000,00
3º- R$ 5.000,00

Ranking Supervisor
1º- R$ 5.000,00
2º- R$ 4.000,00
3º- R$ 3.000,00

Sorteios
Premiação Supervisor – PME de 30 a 500 vidas
A cada cartela completa do corretor, o supervisor indicado
na cartela também tem direito de jogar uma vez o dado e
concorrer às seguintes premiações:
Premiações Possíveis
R$ 250,00
R$ 150,00
R$ 100,00

Após jogar o dado, o corretor depositará a cartela completa em uma urna
em sua corretora, para concorrer a prêmios incríveis ao final da Campanha
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Premiação Corretor – PME de 30 a 500 vidas
A cada vida AllCare PME, o corretor irá receber
premiações por vida (consultar premiação vigente para
cada mês) e selos para colar em uma cartela de acordo
com o produto vendido.

1ª Urna: Cartela Completa - Adesão e PME até 29 vidas
Produtos Intermediários e Básicos

2 sorteios de R$ 5.000,00 + 10 sorteios de R$ 1.000,00
+ 5 sorteios de R$ 2.000,00
2ª Urna: Cartela Completa - Adesão e PME até 29 vidas
Produtos Premium

1 sorteio de R$ 10.000,00 + 2 sorteios de R$ 4.000,00
+ 2 sorteios de R$ 1.000,00
3ª Urna: Cartela Completa - PME acima de 30 vidas
Todos os produtos

2 sorteios de R$ 3.000,00 + 4 sorteios de R$ 1.000,00
4ª Urna: Cartela Incompleta - Todos os produtos
10 sorteios de R$ 500,00

