
 

 

Definição. O Embaixador será o representante da SANAR na Universidade, vestindo a camisa e 
levando a marca da empresa para mais perto dos estudantes. O Embaixador será a voz da SANAR no 
curso de Medicina e receberá missões que testarão sua criatividade, habilidade de criar experiências 

únicas na Universidade e sua capacidade comercial. 

 

Caro Embaixador Sanar, 

 
Estamos felizes em ter você conosco! Agradecemos sua disposição em 

fazer parte da nossa comunidade de Embaixadores e o seu interesse em se 
tornar um dos nossos Promotores. Acreditamos que o seu sucesso no Programa 
virá juntamente com o desenvolvimento da liderança e engajamento. Aproveite 
o caminho! 

 
As atividades desempenhadas pelos Embaixadores serão de divulgação 

presencial e através de mídias digitais. Elas serão constantes até o final do 
Termo de Compromisso no ano vigente e o Embaixador será responsável por 
encaminhar Feedbacks constantes. 

 
A Sanar se responsabiliza em oferecer todo o suporte necessário e 

facilitar e/ou conceder o acesso a materiais promocionais, como folders, 
cartazes, livros demonstrativos, entre outros, arcando com os custos oriundos 
dos mesmos. 

 

Todos os materiais de divulgação disponibilizados deverão ser fixados em 
locais de maior circulação da Universidade e/ou entregues em mãos. 

 
O embaixador receberá um cupom de 10% desconto e um link 

personalizado de acesso ao site da Sanar para divulgação, através dos quais 
serão contabilizadas as vendas realizadas pelo embaixador. 

 
O Embaixador poderá repassar seu cupom de desconto para seus grupos 

da Universidade e realizar a divulgação em todas as páginas pessoais. É vedada 
a divulgação do seu cupom de desconto nas páginas oficias e anúncios da 
Sanar, sites de compra coletiva, sites agregadores de cupons de desconto e 
comparadores de preço. 

 
O embaixador receberá um link de divulgação do SanarFlix através do 

qual serão contabilizadas as assinaturas alcançadas pelo embaixador. Ou seja, 
só serão identificadas as assinaturas alcançadas pelo embaixador caso tenham 
sido realizadas através do link do mesmo. 

 
O cliente que utilizar o link do SanarFlix do Embaixador, terá direto a um 

Free Trial de 30 dias gratuitos na plataforma SanarFlix. Decorrido esse 
período, será realizada a cobrança automática no cartão do assinante. 

 
O Embaixador receberá R$ 20,00 por cada cliente que assinar o 

SANARFLIX, através do seu link. Para que essa assinatura seja válida, o 

estudante deverá permanecer inscrito no portal pelo prazo mínimo de 15 dias. 
 

O Embaixador poderá solicitar o resgate do benefício em dinheiro após 

acumular cinquenta reais. 



 

 

 
Caso o Embaixador deixe de cumprir as atividades com frequência ou 

exista má conduta perante as atividades, aos outros Embaixadores e à SANAR, 
o mesmo será excluído do Programa de Embaixadores sem aviso prévio. 

 
Todas as atividades que deverão ser realizadas, bem como a sua 

pontuação, ficarão disponíveis no início do mês para que os Embaixadores 
possam se organizar para cumpri-las. 

 
A pontuação será contabilizada mediante comprovação da execução das 

ações solicitadas, e das compras realizadas com a utilização do link e do cupom 
do embaixador. Compras realizadas sem a utilização do link e do cupom não 
poderão ser posteriormente atribuídas ao embaixador. 

 
Os pontos podem ser utilizados para resgate de prêmios mediante 

solicitação do embaixador. Quando do resgate, os pontos utilizados são 
subtraídos do saldo de pontuação do embaixador. O saldo deverá ser utilizado 
no ano de vigência desse termo. 

 

O Embaixador não poderá divulgar e promover o curso produtos e marca 

de outras instituições concorrentes. Caso aconteça, o mesmo perderá acesso 
aos benefícios e será desligado automaticamente do Programa. 

 

Nossos benefícios serão liberados de acordo com a quantidade de pontos 
acumulados. O Embaixador terá sua solicitação atendida em até 30 dias, após 
solicitação do benefício. Cada tarefa realizada vai conferir uma quantidade de 
pontos, que poderão ser trocados por nossos produtos. 

 

O Embaixador acumulará 10 créditos por cada curso de Residência Médica 
vendido com o seu link e, terá direito o seu curso completo com 50 créditos 
obtidos. Caso o Embaixador não tenha interesse no curso, o mesmo poderá 
receber a comissão de 10% referente as cinco vendas. 

 

Para inclusão do embaixador no Programa de Embaixadores o mesmo 
deverá encaminhar este termo assinado para a Equipe Sanar. 

 
 
 
 
Eu,  , 
firmo o compromisso de ser um Embaixador Sanar no ano de 2019, respeitando e divulgando a marca 
conforme expresso nos termos deste documento. 

 
 

 
  de Agosto de 2019 

 
 

 

 
 
 

ASSINATURA DO EMBAIXADOR 


