
CAMPANHA DE INDICAÇÃO “SEU AMIGO, SEU VIZINHO” 

I. Condições Gerais: 

 

1. Objeto: Campanha de incentivo para que Clientes possam indicar interessados à 

compra de unidades do Condomínio Valle da Serra, em Betim/MG, da WGA 

Empreendimentos S.A. (WGA).  

2. Patrocinador: Campanha patrocinada pelas imobiliárias, sob gestão da WGA. 

3. Público Alvo da campanha: Os clientes da WGA, que já compraram unidades e que 

façam a indicação, da qual resulte efetivamente a compra e venda de unidade do 

Condomínio. Os novos compradores, que são os amigos ou pessoas do relacionamento 

dos clientes da WGA e que promovam a aquisição de unidade(s) do Condomínio Valle 

da Serra em razão desta campanha.  

4. Premiados da campanha: Os Clientes, que são pessoas que já compraram unidades do 

Condomínio Valle da Serra e que tenham feito indicações do condomínio para amigos 

que, efetivamente, realizem a compra da unidade da WGA. E os novos compradores 

indicados pelos clientes.  

5. Valor do premio: R$5.000,00 (cinco mil reais) brutos*, ao cliente, cujo pagamento será 

feito em dinheiro, desde que preenchidas as condições gerais abaixo. E R$5.000,00 

(cinco mil reais) para o novo comprador, cujo pagamento se dará exclusivamente 

mediante desconto no preço da unidade a ser adquirida. 

6. Período da campanha: De 24/julho/2015 a 31/Dezembro/2015. 

7. Condição: Preencher a ficha de indicação, conforme modelo anexo, com o nome do 

novo comprador indicado e do cliente indicador e encaminhar para o e-mail: 

eventos@valledaserra.com.br ou entregar na sede da WGA (Pingo Imóveis, endereço: 

Avenida Amazonas, nº 1.342, Bairro Brasileia, Betim/MG, CEP: 32.600-324) a ficha de 

indicação impressa e corretamente preenchida. Não há limite para indicações de 

amigos. 

8. Lançamento: Julho/2015. 

 

II. Regulamento: 

 

1. O patrocínio e os pagamentos de prêmios decorrentes desta campanha são de 

responsabilidade exclusiva das Imobiliárias cadastradas. A gestão da premiação 

será feita pela WGA. 

2. A ficha de indicação segue o modelo anexo e comporá o relatório para liberação 

da premiação. 

3. Será considerada indicação quando o cliente preencher a ficha de indicação e 

encaminhá-la, devidamente preenchida por e-mail, para o endereço eletrônico 

eventos@valledaserra.com.br da WGA (ou preencher formulário no sítio 

eletrônico próprio), que é a responsável pela gestão da premiação ou entregar a 

ficha de indicação na forma física no escritório da WGA (Pingo Imóveis). Nos casos 

de uma pessoa ser indicada por mais de um cliente, prevalecerá a primeira 
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indicação protocolada por e-mail ou ficha física, considerando data e horário do 

recebimento da ficha. 

4. Nenhuma imobiliária poderá receber a ficha de indicação diretamente. As fichas 

deverão ser encaminhadas à secretária de vendas da WGA, seja por e-mail ou por 

via física na sede da WGA (Pingo Imóveis). 

5. Recebido o formulário, a WGA encaminhará os dados para que seja em seguida 

dado o atendimento pela equipe própria, conforme regras de distribuição 

acertadas entre a WGA e as Imobiliárias credenciadas para esta campanha e 

signatárias do presente regulamento. 

6. A responsável pelo início do processo e que dará continuidade ao atendimento, 

especialmente o encaminhamento à Imobiliária até a conclusão, é a Equipe de 

Apoio da WGA. 

7. Os prêmios desta campanha serão pagos exclusivamente pelas Imobiliárias, 

mediante desconto na comissão a lhes ser paga conforme contrato com entre 

estas e a WGA, com o que concordam as Imobiliárias signatárias. 

8. O valor da premiação será pago ao cliente que indicou em até 30 (trinta) dias após 

a confirmação da efetiva venda do lote ao cliente indicado. O comprador receberá 

o seu prêmio mediante a aplicação de desconto no ato da compra da unidade. 

Para ambos os pagamentos serão firmados recibos próprios, confirmando o 

recebimento. 

9. Os prêmios serão pagos mediante a efetiva confirmação da venda pela WGA. 

Entende-se por efetiva compra a confirmação da venda o contrato assinado pelo 

cliente e o pagamento do sinal ou parcela inicial do preço.  

10. Caso seja assinado o contrato, mas não haja pagamento da parcela inicial ou sinal, 

não se confirmando o contrato, nada será devido, assim se entendendo como não 

confirmado o negócio indicado. 

11. Os valores somente serão pagos mediante o correto preenchimento da ficha de 

indicação, sendo que a ficha devidamente preenchida deve ser encaminhada via e-

mail ou entregue nos escritórios acima indicados para compor o relatório 

necessário ao pagamento dos prêmios. 

12. O valor do prêmio de R$5.000,00 (cinco mil reais) será pago ao cliente que 

promover a indicação após os descontos dos tributos incidentes. 

13. É condição dos pagamentos dos prêmios que o cliente que indicar ou o novo 

comprador não sejam pessoas ligadas a Imobiliária credenciada. 

14. Em nenhuma hipótese o pagamento gera qualquer vínculo entre o Cliente e a 

WGA ou o indicado e a WGA.  

 

São signatários desse regulamento de campanha a WGA Empreendimentos S.A, as Imobiliárias 

abaixo identificadas e os Clientes, que indicarão no formulário da campanha (por via física ou 

eletrônica) a sua adesão aos presentes termos. 

 

As partes elegem o foro de Betim/MG, para dirimir controvérsias sobre o presente 

regulamento. 

 

Betim, 22 de julho de 2015.  


