Termos e Condições do Programa
de Responsabilidade Social Corporativa
“Fundo TamoJunto, Corretor | Quali”
Tendo em vista a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2,
causador da doença Covid-19, a Qualicorp Consultoria e Corretora
de Seguros S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 11.992.680/0001-93
(a “Qualicorp”), destinou o montante de R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais) para realizar doações de forma a fornecer
apoio financeiro à comunidade de corretores parceiros que
realizam vendas dos produtos da Qualicorp em todos os estados
do Brasil (os “Parceiros”).
O programa Fundo do Corretor, este documento (“Termos e
Condições”), bem como qualquer pagamento feito pela Qualicorp
aos Parceiros, constituem liberalidade da Qualicorp e não implicam
na existência de relação empregatícia entre os Parceiros
e a Qualicorp ou qualquer de suas empresas controladas.
Os Termos e Condições poderão sofrer alteração sem aviso prévio.

01 | Elegibilidade
São elegíveis a receber doação do Fundo do Corretor a título
de auxílio financeiro os Parceiros que cumpram as seguintes
condições:
a. Comprovar recomendação médica de afastamento do
trabalho em razão de diagnóstico da COVID-19, por meio
de atestado médico contendo nome do Parceiro, data,
Código Internacional de Doença (CID), assinatura e carimbo
com número de registro no Conselho Regional de Medicina do
médico, e o laudo positivo de um exame PCR ou Sorologia para
a COVID-19. Para que seja considerada válida, a solicitação de
auxílio precisa ser feita no prazo máximo de 10 (dez) dias após
a alta descrita no atestado médico.
b. Ter contraído o vírus somente após a data de 25/05/2020
(lançamento do fundo).
c. Ser corretor ativo com vendas realizadas
a partir do mês de janeiro de 2020;
d. Informar os dados da sua conta da Qualicorp
no Social Bank para recebimento do auxílio;
e. A Qualicorp poderá, a seu exclusivo critério,
solicitar documentação adicional.

02 | Auxílio
O Fundo do Corretor prestará auxílio financeiro aos Parceiros
conforme a ordem cronológica das solicitações, no limite
dos recursos disponíveis ao Fundo do Corretor ou até o dia
31 de julho de 2020, o que ocorrer primeiro.
a. O valor do auxílio será de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo
que o benefício será concedido ao Parceiro uma única vez.

03 | Solicitação de auxílio
Os Parceiros poderão solicitar o auxílio por meio da página
www.enquantonaopassa.com.br/fundotamojunto devendo
comprovar o cumprimento dos critérios de elegibilidade
definidos nestes Termos e Condições e realizar demais
procedimentos necessários para o recebimento do auxílio.
a. A solicitação de auxílio implica no bloqueio temporário
do código de corretor do Parceiro na Qualicorp, com o
consequente bloqueio do acesso ao aplicativo do corretor,
durante o período constante no atestado médico e/ou
afastamento das atividades profissionais.

04 | Desbloqueio
Após decorrido o prazo do bloqueio temporário, ocorrerá
automaticamente a reativação do código de corretor do Parceiro
e do acesso ao aplicativo do corretor.

05 | Pagamento
O auxílio financeiro será transferido pela Qualicorp na conta no
Social Bank de titularidade do corretor parceiro. O pagamento
somente será autorizado após verificação interna. O prazo para
recebimento do pagamento é, em geral, de 15 (quinze) dias, mas
pode variar.

06 | Política antifraude
O pagamento do auxílio financeiro está sujeito à verificação para
prevenção de fraudes a ser realizada pela Qualicorp. Em caso de
suspeita de fraude, a Qualicorp poderá, a seu critério, negar
o pagamento do auxílio financeiro, bem como realizar o bloqueio
do código de corretor do Parceiro e do acesso ao aplicativo do
corretor, acionar as autoridades policiais e/ou tomar quaisquer
outras medidas legais cabíveis.

07 | Privacidade de dados
A solicitação de recebimento do auxílio implica que o Parceiro
está ciente, compreende e aceita que dados pessoais sensíveis
de sua titularidade (incluindo dados referentes à sua saúde) sejam
coletados e utilizados pela Qualicorp, ou por suas empresas
controladas, para o propósito de verificar a conformidade
com os requisitos necessários para que o Parceiro possa usufruir
do auxílio fornecido pela Qualicorp, conforme descrito nos
presentes Termos e Condições.

