
Regulamento Programa  

‘Indicação de Imóveis para Locação e Venda Prime Santos Imóveis’ 

Regulamento das condições e políticas de privacidade do programa INDICAÇÃO DE 

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO. Primed Lopes Empreendimentos Imobiliários Ltda, Rua 

Mato Grosso, 176 – Altos, Boqueirão, Santos-SP - CEP 11055-010. CNPJ sob nº 

24.292.109/0001-08. 

Ao participar da ação ‘Indicação de Imóveis para Locação e Venda Prime Santos 

Imóveis’ os usuários concordam com os termos e condições da campanha de 

indicação de imóveis, conforme os itens elencados a seguir.  

I - MECÂNICA 

A PRIME SANTOS IMÓVEIS realiza a campanha ‘Indicação de Imóveis para Locação 

e Venda’ visando possibilitar que as pessoas possam fazer o cadastro de imóveis 

residenciais disponíveis e aptos para moradia. Não há um limite de indicações, quanto 

mais indicar e for publicado e/ou comercializado – de acordo com os termos deste 

programa -, o participante ganha! 

I.I – DA PARTICIPAÇÃO: o programa prevê as seguintes formas de recompensas em 

dinheiro:  

1. A cada indicação de imóvel – exclusivo ou não para entrar no portfólio da 

Prime – aprovado e publicado no site institucional da empresa (ver item I.III – 

DA APROVAÇÃO); 

2. Quando for realizada a negociação do imóvel indicado, ou seja, for alugado 

ou vendido para um terceiro. Neste caso, a remuneração será realizada apenas 

se a negociação for feita pela PRIME SANTOS IMÓVEIS;*  

I.II – DO CADASTRO: a indicação é feita de forma autônoma, na qual o participante 

deverá acessar o endereço eletrônico - https://primesantosimoveis.com.br/indique-e-

ganhe/ e preencher os campos ‘Quem Indica’ com os seus dados pessoais (nome, e-

mail e telefone e/ou whatsapp) e com as informações da sua conta bancária onde o 

valor da recompensa deverá ser depositado se sua indicação for aprovada (agência e 

conta bancária, nome do Banco e o CPF); bem como preencher com os dados do 

‘Indicado’ (nome, e-mail, telefone/whatsapp e o endereço completo do imóvel que está 

sendo feito o apontamento); 

I.III – DA APROVAÇÃO: a equipe da PRIME entrará em contato com o participante e 

com o proprietário visando confirmar as informações e verificar se o imóvel indicado 

está dentro do termo II - SOBRE O IMÓVEL. No caso de aprovado, o imóvel será 

disponibilizado para locação ou venda para terceiros, de acordo com seus critérios e 

procedimentos. Só serão validados para o programa os imóveis firmados contrato com 

a PRIME;  

I.IV – DA PREMIAÇÃO:  

1. Indicação de imóveis que forem incorporados com ou sem exclusividade ao 

portfólio da PRIME SANTOS IMÓVEIS – o participante recebe o valor 
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monetário de R$ 50,00 (cinquenta reais) a cada imóvel publicado na plataforma 

da PRIME;  

2. Negociação realizada pela equipe da PRIME, ou seja, for efetuada a locação 

ou venda do imóvel. No caso, o participante recebe 10% em cima do valor 

referente à comissão da imobiliária. Ou seja, a recompensa será calculada em 

cima do valor de comissão da imobiliária e não do valor de venda/aluguel. 

 

I.V – DO PAGAMENTO:  

1. Indicação de imóvel exclusivo ou não para o portfólio PRIME: o pagamento será 

realizado após a aprovação do imóvel e inserido no site institucional da PRIME – 

www.primesantosimoveis.com.br);  

2. Na negociação: após o imóvel ser vendido e/ou alugado pela equipe da PRIME para 

um terceiro. 

Em ambos os casos o valor será transferido para os dados bancários fornecidos pelo 

participante no momento da indicação através do endereço eletrônico - 

https://primesantosimoveis.com.br/indique-e-ganhe/ 

*A Prime Santos Imóvel se isenta da obrigação de premiar/pagar qualquer quantia, caso: 

- o imóvel seja negociado por outra instituição, canal ou diretamente pelo proprietário.  

- Caso o imóvel não seja aprovado para ser incorporado ao portfólio da empresa. 

 

II - SOBRE O IMÓVEL 

Os imóveis a serem indicados pelos participantes deverão estar dentro dos requisitos 

descritos a seguir, ressaltando que quanto mais completas e corretas forem as 

informações sobre o proprietário e o imóvel, maiores são as chances de ganhar 

prêmios em dinheiro.** 

II.I – DO IMÓVEL: serão válidas apenas as indicações de imóveis exclusivamente 

RESIDENCIAIS e aptos para locação e/ou venda (imóveis sujeitos à verificação de 

propriedade, documentação etc), independente se estão mobiliados ou não; 

II.II – DA LOCALIZAÇÃO: serão válidos para o programa apenas os imóveis 

residenciais localizados nos bairros: Aparecida, Boqueirão, Embaré, Gonzaga, 

Pompéia e Ponta da Praia. Todos estabelecidos na cidade de Santos-SP; 

II.III – DO VALOR: serão válidos apenas os imóveis residenciais que tenham um valor 

mínimo de aluguel mensal a partir de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); 

II.IV – DO PERFIL: serão válidos apenas os imóveis residenciais que estão dentro do 

perfil de moradia PRIME SANTOS IMÓVEIS; 

II.V – DO PROPRIETÁRIO: o imóvel não poderá pertencer ao participante*** ou de 

uma pessoa da família de 1º grau (cônjuge, pais ou irmãos). 

**A PRIME SANTOS IMÓVEIS se reserva o direito de não aceitar a indicação após a sua 

avaliação, sem necessidade de qualquer justificativa ao participante. 
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*** A PRIME SANTOS IMÓVEIS conta com uma área exclusiva para o proprietário anunciar 

seu imóvel – saiba mais: https://primesantosimoveis.com.br/anunciar-imovel/  

 

III. DOS PARTICIPANTES  

III.I – O participante deverá ter mais de 18 anos, apto para a prática civil, inscrito no 

cadastro de pessoa física da Receita Federal do Brasil e sem vínculo contratual com a 

PRIME SANTOS IMÓVEIS; 

III.II – O participante deverá estar inscrito devidamente no endereço eletrônico do 

programa e cadastrar apenas informações verdadeiras 

https://primesantosimoveis.com.br/indique-e-ganhe/;****  

III.III – O ingresso ao programa de Indicação de Imóveis para Locação e Venda não 

gera nenhum custo ao participante ou qualquer vínculo empregatício ou contratual 

junto à PRIME SANTOS IMÓVEIS; 

III.IV - A recusa da PRIME SANTOS IMÓVEIS à participação do usuário no programa  

não gera direito a qualquer indenização por danos materiais e/ou morais; 

****A PRIME SANTOS IMÓVEIS ressalva o direito de realizar a conferência dos dados 

cadastrados, solicitar informações adicionais e recusar o ingresso do participante no programa 

e/ou a indicação, sem qualquer justificativa e de acordo com seus critérios de políticas de 

participação.  

 

IV - DA REMUNERAÇÃO 

O pagamento pela indicação se dará na forma de promessa de pagamento de 

recompensa, conforme Artigo 854. e seguintes do Código Civil.  

IV.I – Conforme previsto neste documento, o participante tem plena ciência que nem 

toda a indicação será remunerada. O pagamento será feito nas duas situações 

conforme termo I – MECÂNICA – DA PARTICIPAÇÃO: indicações de imóveis 

exclusivos ou não para negociação PRIME e incorporados ao portfólio da empresa 

para serem oferecidos a terceiros; e imóveis negociados diretamente e exclusivamente 

pela equipe PRIME. Para tanto, os imóveis indicados passarão por uma análise 

técnica da PRIME, após fechamento de contrato junto ao indicado; 

IV.II - O valor da recompensa está definido neste documento, bem como no endereço 

eletrônico https://primesantosimoveis.com.br/indique-e-ganhe/ e estará vinculado à 

respectiva campanha de indicação; 

IV.III - A recompensa será paga ao participante no prazo de até 15 (quinze) dias úteis 

após a formalização do contrato com o proprietário e/ou locatário, mediante transação 

bancária, de acordo com o termo I – MECÂNICA – DO PAGAMENTO, valendo o 

documento comprobatório do crédito como comprovante do pagamento da 

recompensa; 

IV.IV- A premiação seguirá as regras informadas no momento da indicação; 
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IV.V - As obrigações tributárias oriundas do pagamento ao participante do valor da 

recompensa serão de sua inteira responsabilidade.  

V -  PRIVACIDADE DAS INFORMAÇÕES 

V.I - Após a aprovação da indicação e/ou fechamento de contrato da PRIME SANTOS 

IMÓVEIS com o proprietário, as informações fornecidas pelos participantes serão 

armazenadas em banco de dados próprio da empresa, cabendo à PRIME tomar as 

devidas medidas para manter a confidencialidade das informações;  

V.II - A PRIME não se responsabiliza pela utilização e métodos indevidos e ilegais 

realizados por terceiros para acessar a tais informações. 

VI -  VIGÊNCIA DO PROGRAMA 

VI.I – O programa ‘Indique Imóveis para Locação e Venda’ PRIME SANTOS IMÓVEIS 

tem uma vigência por tempo indeterminado. 

VI.II – O mesmo poderá ser poderá ser cancelado, alterado ou prorrogado pela PRIME 

SANTOS IMÓVEIS, sem a necessidade de aviso prévio ou justificativa;   

VI.III - A PRIME se compromete a pagar todas as recompensas enquanto o programa 

estiver vigente. Caso a empresa encerre o programa, não haverá mais o pagamento 

de recompensa; 

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

VII.I – Serão automaticamente canceladas ou invalidadas quaisquer indicações que 

estiverem dentro dos seguintes termos: imóvel que não tiver caráter exclusivo para 

residência; indicação com informações falsas ou de cunho prejudicial; cadastro 

repetido do mesmo imóvel; cadastro de imóvel já existente no portfólio PRIME; 

cadastro de imóvel que já tenha sido objetivo de indicação; indicação de imóveis 

inexistentes; indicações de imóveis fora dos termos de participação deste documento; 

VII.II - Os participantes que realizarem indicações nas condições acima serão 

responsabilizados por quaisquer prejuízos causados à PRIME ou a terceiros; 

VII.III - Conforme exposto no documento, o programa Indique Imóveis para Locação e 

Venda não gera nenhum vínculo contratual/empregatício/societário etc do participante 

com a PRIME; 

VII.IV - A PRIME não se responsabiliza por quaisquer despesas do participante para 

realização da indicação; 

VII.V - A PRIME SANTOS IMÓVEIS poderá alterar os critérios e termos presentes 

nesse documento a qualquer momento e sem prévio aviso. Os novos termos passarão 

a vigorar assim que disponibilizados em seu site oficial – www.primesantosoficial - ou 

no endereço do programa - https://primesantosimoveis.com.br/indique-e-ganhe/. 

Conheça mais sobre a PRIME SANTOS IMÓVEIS através do site 
www.primesantosimoveis.com.br 
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Siga-nos no https://www.instagram.com/primesantosimoveis/ 

Curta nossa página no https://www.facebook.com/primesantosimoveis/ 
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