
Termos de uso e política de privacidade – Quem Indica Amigo É 

Captação de imóveis 

Considerações gerais  

- Trata-se de campanha de recompensas pela indicação de imóveis que forem locados pela 

Ibagy; 

- Você indica um conhecido que tem um imóvel disponível para alugar e assim que alugar, você 

ganha 20% sobre o valor do primeiro aluguel! 

- Promoção valida para imóveis residenciais e comerciais; 

- O valor mínimo do imóvel anunciado deverá ser de R$ 1.000,00 (mil reais); 

 

Como funciona? 

- Você deve cadastrar-se junto à Plataforma de Indicações da Ibagy, informar seu nome 

completo, whatsapp, e-mail e CPF. 

- Após, você indica o nome completo de quem você deseja indicar para a Ibagy, juntamente com 

o whatsapp e e-mail do mesmo, além da cidade onde se localiza o imóvel a ser captado. 

- Com esses dados, a Ibagy entrará em contato com o proprietário, colocando-se à disposição 

do mesmo, agendando uma visita para conhecer o imóvel e realizar avaliação de mercado sem 

custo; 

- Caso o seu indicado firme contrato de administração com exclusividade com a Ibagy, no 

momento da locação do imóvel disponibilizado você ganhará 20% (vinte por cento) sobre o 

valor do primeiro aluguel; 

- Você acompanhará toda a jornada desde a indicação até a locação, inclusive do pagamento da 

recompensa no seu celular, tablet ou computador.  

 

Como eu recebo? 

- No momento em que celebrarmos a locação você será avisado por nossa plataforma. Você 

deverá informar seus dados pessoais, para a emissão do cartão presente que você receberá. 

- Para receber o seu cartão, você deverá dirigir-se até a agência da Ibagy junto à Rua Santos 

Saraiva, nº 1083, Estreito – Florianópolis/SC, CEP 88070-101.  

- A recompensa será creditada sempre no dia 25 do mês seguinte a celebração da locação. 

- Você poderá utilizar o valor da recompensa em até 30 (trinta) dias nos estabelecimentos da 

rede MasterCard. 

 

Regras para participar 

- Você deve ter pelo menos 18 (dezoito) anos completos no momento da indicação; 

- Para participar, o indicante deve ser pessoa diferente do indicado; 



- O imóvel deve estar localizado na grande Florianópolis (Florianópolis, São José, Palhoça e 
Biguaçu), estar em boas condições para ser locado em termos estruturais e de regularidade de 
documentos; 

- O valor desejado pelo proprietário para disponibilizar o imóvel em pauta não poderá ser 
superior a 15% (quinze por cento) sobre o valor avaliado pela Ibagy; 

- Você não fará jus a premiação caso o imóvel já tenha sido indicado por outra pessoa ou que já 
esteja na nossa base de clientes Ibagy; 

- O indicado não pode ser seu cônjuge, descendente ou ascendente, para que você faça jus à 
remuneração; 

 - Não é possível figurar como indicante ou indicado funcionários da empresa Ibagy Imóveis, bem 
como seus ascendentes, descendentes ou pessoas vinculadas aos mesmos. 

 

Prazo de validade da campanha 

- A presente campanha terá validade entre o período de 10 de outubro de 2010 a 30 de junho 

de 2020; 

- O pagamento da recompensa de 20% sobre o valor do primeiro aluguel ocorrerá quando 

houver a locação do imóvel, ainda que ultrapasse a data de 30 de junho de 2020; 

 

Política de privacidade 

Esta Política de Privacidade foi formulada com o intuito de manter a privacidade e a segurança 

das informações coletadas de nossos clientes e usuários. 

 

Política de privacidade para IBAGY IMÓVEIS 

 

A presente Política de Privacidade contém informações a respeito do modo como tratamos 

todos de forma automatizada os dados pessoais dos usuários que utilizam os nossos serviços. 

 

Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para o ajudar a tornar o seu uso 

ao nosso serviço o mais produtivo e agradável possível. 

 

A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores das nossas unidades é 

importante para a IBAGY. 

 

Esta Política de Privacidade foi elaborada em conformidade com a Lei Federal n. 12.965 de 23 

de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), com a Lei Federal n. 13.709, DE 14 de agosto de 

2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais) e com o Regulamento EU n. 2016/679 de 27 de abril 

de 2016 (Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados Pessoais – RGDP). 

 

A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, CPF, e-mail, número de telefone e/ou 

tele móvel, morada, data de nascimento e/ou outros. 

 

O uso dessa ferramenta pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade. A equipe da 

IBAGY IMÓVEIS reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo, 

recomendamos que consulte esta página com regularidade de forma a estar sempre 

atualizado. 



Captação de inquilino 

Considerações gerais  

- Trata-se de campanha de recompensas pela indicação de pretensos locatários que alugarem 

imóveis junto à Ibagy; 

- Você indica um conhecido que deseja alugar um imóvel que está disponível na Ibagy e assim 

que ele alugar, você ganha 10% sobre o valor do primeiro aluguel! 

- Promoção válida para imóveis residenciais e comerciais; 

 

Como funciona? 

- Você deve cadastrar-se junto à Plataforma de Indicações da Ibagy, informar seu nome 

completo, whatsapp, e-mail e CPF. 

- Após, você indica o nome completo de quem você deseja indicar para a Ibagy, juntamente com 

o whatsapp e e-mail do mesmo, além da cidade em que o mesmo deseja locar um imóvel. 

- Com esses dados, a Ibagy entrará em contato com o pretenso locatário, objetivando fechar 

uma locação com o mesmo; 

- Caso o cadastro seja aprovado e o seu indicado alugar um imóvel, você ganhará 10% (dez por 

cento) sobre o valor do primeiro aluguel; 

 

Como eu recebo? 

- No momento em que celebrarmos a locação você será avisado por nossa plataforma. Você 

deverá informar seus dados pessoais, para a emissão do cartão presente que você receberá. 

- Para receber o seu cartão, você deverá dirigir-se até a agência da Ibagy junto à Rua Santos 

Saraiva, nº 1083, Estreito – Florianópolis/SC, CEP 88070-101.  

- A recompensa será creditada sempre no dia 25 do mês seguinte a celebração da locação. 

- Você poderá utilizar o valor da recompensa em até 30 (trinta) dias nos estabelecimentos da 

rede MasterCard. 

 

Regras para participar 

- Você deve ter pelo menos 18 (dezoito) anos completos no momento da indicação; 

- Para participar, o indicante deve ser pessoa diferente do indicado; 

- O imóvel deve estar localizado na grande Florianópolis (Florianópolis, São José, Palhoça e 
Biguaçu), estar em boas condições para ser locado em termos estruturais e de regularidade de 
documentos; 

- O valor desejado pelo proprietário para disponibilizar o imóvel em pauta não poderá ser 
superior a 15% (quinze por cento) sobre o valor avaliado pela Ibagy; 

- Você não fará jus a premiação caso o imóvel já tenha sido indicado por outra pessoa ou que já 
esteja na nossa base de clientes Ibagy; 



- O indicado não pode ser seu cônjuge, descendente ou ascendente, para que você faça jus à 
remuneração; 

 - Não é possível figurar como indicante ou indicado funcionários da empresa Ibagy Imóveis, bem 
como seus ascendentes, descendentes ou pessoas vinculadas aos mesmos. 

 

Prazo de validade da campanha 

- A presente campanha terá validade entre o período de 10 de outubro de 2019 a 30 de junho 

de 2020; 

- O pagamento da recompensa de 20% sobre o valor do primeiro aluguel ocorrerá quando 

houver a locação do imóvel, ainda que ultrapasse a data de 30 de junho de 2020; 

 

Política de privacidade 

Esta Política de Privacidade foi formulada com o intuito de manter a privacidade e a segurança 

das informações coletadas de nossos clientes e usuários. 

 

Política de privacidade para IBAGY IMÓVEIS 

 

A presente Política de Privacidade contém informações a respeito do modo como tratamos 

todos de forma automatizada os dados pessoais dos usuários que utilizam os nossos serviços. 

 

Todas as suas informações pessoais recolhidas, serão usadas para o ajudar a tornar o seu uso 

ao nosso serviço o mais produtiva e agradável possível. 

 

A garantia da confidencialidade dos dados pessoais dos utilizadores das nossas unidades é 

importante para a IBAGY. 

 

Esta Política de Privacidade foi elaborada em conformidade com a Lei Federal n. 12.965 de 23 

de abril de 2014 (Marco Civil da Internet), com a Lei Federal n. 13.709, DE 14 de agosto de 

2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais) e com o Regulamento EU n. 2016/679 de 27 de abril 

de 2016 (Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados Pessoais – RGDP). 

 

A informação pessoal recolhida pode incluir o seu nome, CPF, e-mail, número de telefone e/ou 

tele móvel, morada, data de nascimento e/ou outros. 

 

O uso dessa ferramenta pressupõe a aceitação deste Acordo de privacidade. A equipe da 

IBAGY IMÓVEIS reserva-se ao direito de alterar este acordo sem aviso prévio. Deste modo, 

recomendamos que consulte esta página com regularidade de forma a estar sempre 

atualizado. 


