
CONFIRA AS AÇÕES DO VIDA



O maior movimento de conscientização de Seguro de Vida está chegando! No dia 
10 de novembro, a  Tokio Marine realizará mais um Green Vida Brasil, uma ação de 
vendas sincronizada que vai proteger mais vidas e rentabilizar os nossos Parceiros. 

Nesta ação, as 3 melhores Corretoras de cada Sucursal, ranqueadas por número 
de apólices emitidas nos produtos participantes, receberão um voucher especial.

Confira as condições:

• Negócios transmitidos no dia 10/11/2021, emitidos e com 1ª parcela
paga.

• Disponível para todos os Corretores do varejo.

• Produtos: Vida Individual (Mulher, Homem e Sênior) e Simples Vida Empresa - 
VG e AP.

As ganhadoras receberão um voucher das lojas Americanas.com conforme tabela 
abaixo:

Consulte o regulamento e confira todas as condições.

1º Colocado

2º Colocado

3º Colocado

Voucher no valor de R$ 200,00

Voucher no valor de R$ 150,00

Voucher no valor de R$ 100,00

POSIÇÃO NO RANKING PREMIAÇÃO



No período de 01/09 a 30/11/2021, as vendas do Vida Individual (Homem, Mulher e Sênior) 
poderão te dar até R$ 5mil de COMISSÃO ADICIONAL.

São dois rankings e você, Corretor, pode conquistar seu espaço em um deles.

Confira as regras da Campanha:

CANAL

MECÂNICA

RANKING NACIONAL: 

As Corretoras serão ranqueadas ao final do período da 
campanha, de acordo com o prêmio líquido emitido dos 
produtos participantes, onde as 10 Corretoras mais bem 
ranqueadas, ganharão os prêmios abaixo, desde que atinjam 
a meta mínima de R$ 5.000,00 em prêmio líquido emitido:

RANKING REGIONAL: 

As Corretoras serão ranqueadas ao final do período da 
campanha, de acordo com o prêmio líquido emitido dos 
produtos participantes, onde as 3 Corretoras mais bem 
ranqueadas de cada Regional, ganharão os prêmios abaixo, 
desde que atinja a meta mínima de R$ 5.000,00 em prêmio 
líquido emitido:

1º colocado = R$ 3.000,00 em comissão adicional 
2º colocado = R$ 2.000,00 em comissão adicional 
3º colocado = R$ 1.000,00 em comissão adicional

VAREJO

1º ao 5º lugar: R$ 5.000,00 em comissão adicional
6º ao 10º lugar: R$ 4.000,00 em comissão adicional

Observação: Será creditado o valor bruto da premiação, sujeito a incidência de 
impostos.

Critério de desempate: Maior quantidade de apólices emitidas no período total da 
campanha.

IMPORTANTE: Caso o Corretor esteja entre os 10 ganhadores do ranking Nacional, 
este não participará do ranking Regional.

Os valores de comissão adicional são brutos. Consulte o regulamento e 
confira todas as condições. 



E SE A VENDA FOR NO CARTÃO? 
VOCÊ GANHA O AGENCIAMENTO PROLONGADO POR 5 ANOS! 

A cada venda realizada no cartão de crédito, o Corretor recebe o pagamento do 
Agenciamento Prolongado de forma automática sobre a 1ª parcela de cada ano 
durante a vigência de 5 anos. 

Confira as condições:

• Seguros novos contratados com agenciamento.

• Vida Mulher, Vida Homem e Vida Sênior.

• Pagamento somente em cartão de crédito.

• Somente propostas contratadas entre o período de 01/02/2021 à 31/12/2021.



A CONTA É SIMPLES:

Campanhas para você ganhar vários prêmios e curtir a vida

Afinal, a Vida é o que Importa.

GANHE ATÉ R$ 5MIL EM 
COMISSÃO ADICIONAL

VOUCHER LOJA
ON-LINE

AGENCIAMENTO 
POR 5 ANOS


