
 
 

TERMO DE PARCERIA 

QUIND E INDICADOR QUINDER 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 Este regulamento foi elaborado com o intuito de elucidar e organizar a dinâmica do programa de 

indicações da QUIND, bem como dispor sobre os requisitos e deveres a serem observados pelos 
parceiros. 

1.2 Compreendem os produtos passíveis de comercialização através do projeto o seguro saúde PME, 
plano de saúde PME, plano de saúde PJ (acima de 99 vidas), plano de saúde individual e familiar, 
plano de saúde coletivo por adesão, odontológicos PME e odontológicos individual. 

 

2. DO OBJETO 
2.1 O presente instrumento tem como objetivo regular a atuação do INDICADOR QUINDER para 
realizar a apresentação de clientes potenciais à empresa COMERCIAL QUIND, bem como a forma de 
compartilhamento destas informações para a plataforma QUIND, por meio do captador de leads ou 
formulário INDIQUE AQUI dentro do acesso do indicador.  
2.1 Entende-se como cliente potencial os clientes apresentados pelo INDICADOR QUINDER à 
empresa COMERCIAL QUIND para que esta realize a oferta e intermediação de outros produtos de 
seguros, dentro do ramo de atuação da CORRETORA ESPECIALISTA contratada, D2PAR Corretora de 
Seguros Eireli. 
 

3. DO INDICADOR QUINDER 
3.1 O INDICADOR QUINDER será responsável pelo direcionamento de clientes, pessoas jurídicas ou 

físicas, que captar através da maneira que achar conveniente, seja entre clientes de suas outras 
atividades, amigos ou familiares que demonstrarem interesse em na contratação de plano de 
saúde e odontológico. 

 

4. DA EMPRESA COMERCIAL QUIND 
4.1 A QUIND será responsável pela angariação dos clientes potenciais, realizando as atividades para 

a contratação do ramo de atuação.  
4.2 Após a conclusão da venda, a apólice passa a ser integralmente gerida pela QUIND, em parceria 

com a D2PAR Corretora de Seguros Eirelli. 
 

5. DA MECÂNICA DE INDICAÇÃO 
5.1 A indicação de clientes potenciais pelo INDICADOR QUINDER à empresa COMERCIAL QUIND 

ocorrerá por meio do preenchimento de formulário, da seguinte forma: 
a) O INDICADOR QUINDER deverá preencher um formulário, dentro do portal QUIND, com os 

dados do cliente potencial 
b) O INDICADOR QUINDER poderá também compartilhar sua página de compartilhador de link 

para que os clientes potenciais preencham com seus próprios dados, demonstrando 
interesse no produto em questão 



 
 

c) Em respeito à confiabilidade e proteção de dados dos clientes potenciais, o INDICADOR 
QUINDER enviará os dados apenas de pessoas que assim autorizarem, como descrito na 
sessão 7. 

d) A empresa COMERCIAL QUIND abordará os clientes potenciais para ofertas de produtos e o 
INDICADOR QUINDER acompanhará o processo de prospecção e venda através do CRM em 
seu portal QUIND. 

 

6. DAS REGRAS DE CONDUTA DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA 
6.1 O INDICADOR QUINDER se responsabiliza em observar as seguintes regras de conduta durante o 

período de parceria: 
a) Estar devidamente cadastrado no sistema QUIND 
b) Identificar e empregar os melhores esforços para apresentar clientes potenciais interessados 

em conhecer produtos de plano de saúde e odontológicos à QUIND. 
c) Se responsabilizar pela exatidão de informações que serão inseridas no formulário, inclusive 

em relação aos dados de contato do cliente potencial; 
d) Se responsabilizar pela gestão da sua senha de acesso ao portal, inclusive pelos atos 

cometidos pelos demais usuários aos quais ele concedeu acesso; 
e) Assumir integralmente a responsabilidade ônus na hipótese de advir, em face de qualquer 

empresa do grupo QUIND, qualquer tipo de reclamação, demanda judicial ou extrajudicial, 
incluindo, mas não se limitando, as despesas gerais, custas judiciais ou extrajudiciais e 
honorários advocatícios nas seguintes situações: 
(1) Demanda movida por empregados, prepostos e/ou sócios do INDICADOR QUINDER, se 

comprometendo, ainda, a arcar com toda e qualquer despesa referente a defesa ou 
eventual condenação da QUIND e das empresas de seu grupo. 

(2) Movida por clientes que por alegação não tenha permitido a divulgação dos seus dados 
por parte do INDICADOR QUINDER, não responsabilizando a QUIND pelo recebimento 
dos mesmos, este que está sob responsabilidade total do INDICADOR QUINDER. 

(3) Movida em razão do mau uso da senha de acesso na plataforma de indicações e também 
em razão da incorreta indicação de clientes, em termos desde documento. 

 

6.2 A empresa COMERCIAL QUIND se responsabiliza em observar as seguintes regras de conduta 
durante a sua participação na parceria: 
a) Estar devidamente habilitado e cadastrado como corretor na empresa D2PAR Corretora de 

Seguros Eireli.  
b) Se responsabilizar pelo bom uso dos dados do cliente potencial, ofertando apenas produtos 

selecionados e de interesse total do cliente. 

 

7. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
7.1 a empresa QUIND e o INDICADOR QUINDER se responsabilizam em respeitar toda a legislação 

vigente aplicável ao mercado de seguros, a Lei nº 13.709/2018 (“Lei Geral da Proteção de 
Dados”), sendo qualificadas, para os fins da referida Lei e deste Regulamento como 
Controladores de dados. Responsabilizam-se em cumprir a Constituição Federal, o Código de 
Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/2014) e 
seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016) e demais normas setoriais ou gerais sobre o 



 
 

tema. Responsabilizam-se, ainda, em manter políticas de governança em privacidade e proteção 
de dados, com medidas de inibição de utilização indevida, planos de contingenciamento e 
eventual punição para os casos de violações às obrigações legais e cumprem toda a legislação 
aplicável sobre a privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis). 

7.2 A empresa QUIND e o INDICADOR QUINDER se responsabilizam em garantir que seus 
colaboradores, consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício das suas funções, 
devam ter acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais para fins de 
cumprimento desse regulamento, se encontram obrigados a sigilo profissional, 
responsabilizando-se pela sua conformidade em relação à legislação, especialmente, mas sem 
limitação: (i) à proteção de dados pessoais, (ii) ao tratamento das informações, e (iii) à 
transferência desses dados e demais exigências legais. 

7.3 Em caso de descumprimento das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados i do Item 7.2 
acima, aquele que for responsável pelo ato gerador, seja ele a empresa QUIND ou o INDICADOR 
QUINDER, se responsabilizará integral e exclusivamente pelos danos e prejuízos decorrentes de 
sua respectiva conduta, independente de dolo ou culpa, obrigando-se a indenizar todos os danos 
a que vierem a dar causa direta ou indiretamente. O caso de envio indevido de informações e 
dados pessoais pelo INDICADOR QUINDER, ele assume toda responsabilidade e se 
compromete a não enviar, em hipótese alguma, os dados de clientes potenciais que não tenha 
oferecido a devida autorização para tal.  
 

8. DA REMUNERAÇÃO 
8.1 A empresa QUIND, pelas atividades descritas neste regulamento, fará jus ao recebimento de 

comissão e agenciamento pela empresa D2PAR CORRETORA DE SEGUROS EIRELI, cujo valores 
serão calculados sobre o prêmio das propostas fechadas pela empresa QUIND utilizando-se de 
clientes recebidos pela indicação do INDICADOR QUINDER via sistema QUIND. 

8.2 A empresa QUIND fará o repasse de pagamento de premiação para o INDICADOR QUINDER 
responsável pela proposta de acordo com o valor contratado, que serão pagos como informado 
a seguir: 
a) O INDICADOR QUINDER receberá o total de 100% da primeira mensalidade, com desconto 

de 10% de encargos administrativos no ato do pagamento do boleto pelo cliente, nos 
produtos PME (Pequenas e Médias Empresas – até 99 beneficiários), adesão e pessoa 
física; 

b) Para empresas com mais de 99 beneficiários, o INDICADOR QUINDER receberá um total de 
25% da primeira mensalidade, com 2,0% de desconto por encargos administrativos no ato 
do pagamento do boleto pelo cliente.   

c) Quando a primeira venda for efetuada O INDICADOR QUINDER poderá informar de que 
maneira gostaria de receber a sua recompensa. Se é via depósito bancário ou via cartão de 
crédito pré-pago que receberá no endereço informado. 

d) Como existe estorno da operadora em caso de desistência do plano após o segundo mês, 
dependendo do valor a ser pago ele poderá vir em parcelas, como abaixo: 

Até R$2.000,00 = à vista 
De R$2.001,00 à R$4.000,00 = 2 parcelas 
De R$4.001,00 à R$6.000,00 = 3 parcelas 
De R$6.001,00 à R$8.000,00 = 4 parcelas 
De R$8.001,00 à R$10.000,00 = 5 parcelas 



 
 

Acima de R$10.001,00 = 6 parcelas 
Caso haja desistência do cliente nos primeiros 6 meses, o pagamento será interrompido. 

e) O contrato de plano de saúde só é considerado completamente fechado quando o cliente 
paga o boleto da primeira mensalidade. Após esse pagamento será programada a sua 
recompensa. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Eventuais situações omissas neste regulamento serão dirimidas pela QUIND mediante a 
requerimento dos participantes; 

9.2 Ao se cadastrar na QUIND, no endereço https://sistemaquind.com.br/cadastro/quind e clicar em 
“Cadastrando você concorda com os termos de uso.” Você está automaticamente declarando 
que está de acordo com todos os termos deste regulamento. 

 

https://sistemaquind.com.br/cadastro/quind
https://quind.com.br/politica-de-privacidade-2/

