REGULAMENTO PROMOÇÃO BENEFÍCIOS
PARCERIA TIM E AMPLI BY ANHANGUERA
“BENEFÍCIOS PARCERIA TIM - AMPLI BY ANHANGUERA” é uma promoção da TIM S.A, prestadora do
SMP, do STFC e do SCM, no âmbito da parceria com a Anhanguera Educacional (“AESAPAR”), sociedade
integrante do grupo Cogna Educacional S/A. A utilização da promoção implica na aceitação total e
irrestrita das regras previstas nesse regulamento.
1.

ELEGIBILIDADE:

A promoção “BENEFÍCIOS PARCERIA TIM - AMPLI BY ANHANGUERA” é válida para pessoas físicas,
pessoas jurídicas (Pequenas, Médias e Grandes Empresas) ou microempreendedores individuais (MEI) que
possuam qualquer uma das ofertas TIM elegíveis (Pré-pago, Beta, Controle, Pós-pago, TIM Live, SMB, TOP
Clients e Sênior Account (SEAC) - administradores e usuários das contas) e realizem a ação de inscrição
em cursos livres e de graduação na plataforma de ensino Ampli, plataforma digital da ANHANGUERA,
como pessoa física através de um cupom único de acesso disponibilizado através dos canais descritos no
item 3.2 desse regulamento.
Ofertas Elegíveis:
•
•
•
•

•
•
•
•

TIM Pré-pago
TIM Beta
TIM Controle
Pós-pago

SMB
TOP Clients
SEAC - Sênior Account
TIM Live

2. ABRANGÊNCIA:
Este regulamento é válido para todos os estados do Brasil.
3.

ADESÃO/VIGÊNCIA
3.1 O presente regulamento é válido para os clientes que aderirem a promoção até 31/07/2022.
3.2 Para aderir a promoção “BENEFÍCIOS PARCERIA TIM - AMPLI BY ANHANGUERA” o cliente TIM
deverá utilizar o cupom único promocional, que será disponibilizado conforme canais abaixo, para
realizar o cadastro nos cursos livres que serão gratuitos conforme regulamento e obter o desconto
nas graduações descritas no item 4.2.1, junto a Ampli:
• Meu TIM – app ou versão web
• Meu Plano – versão web
• Canais de estímulos enviados pela
TIM (ex. SMS, e-mail marketing, etc.)

•
•
•

Site TIM – tim.com.br/ampli
Site Ampli – ampli.com.br/parceria/tim
Entre outros

4. DOS BENEFÍCIOS DA PROMOÇÃO:
Planos Elegíveis /
Benefícios

•
•
•
•
•
•
•
•

TIM Pré-pago
TIM Beta
TIM Controle
Pós-pago
SMB
TOP Clients
Sênior Account (SEAC)
TIM Live

Cursos livres

Gratuidade nos
cursos livres até 31
de julho de 2022
(acesso a
plataforma de
cursos livres
durante 6 meses a
partir da inscrição)

Graduação

Isenção de
Tráfego

Descontos nas graduações válidos para os
Cursos de:
•
•
•
•
•

Blockchain, Criptomoedas e Finanças na
Era Digital;
Empreendedorismo;
Engenharia de Software;
Ciências Biológicas e
Gestão de Saúde Pública.

O cliente terá desconto de 33% na
mensalidade até a conclusão do curso para
matrículas realizadas até 31 de julho de 2022.

Isenção de
tráfego no site e
aplicativo da
Ampli

REGULAMENTO PROMOÇÃO BENEFÍCIOS PARCERIA
TIM - AMPLI BY ANHANGUERA
4.1 Cursos livres (cursos não regulados pelo Ministério da Educação)
4.1.1 Os clientes TIM elegíveis que se matricularem nos cursos livres, com o cupom TIM, terão
gratuidade para realização dos cursos disponíveis na plataforma de educação Ampli.
4.1.2 O Cliente deve fazer a inscrição nos cursos livres na plataforma Ampli até 31 de julho de 2022,
e terá acesso aos cursos durante 6 meses a contar da data de inscrição.
4.1.3 Ao término do período de 6 meses de gratuidade no acesso aos cursos livres, caso o cliente TIM
queira continuar com acesso aos cursos livres, deverá realizar a contratação diretamente com a
AMPLI, pelo valor de R$19,99/mês para cursos ilimitados. Sendo essa cobrança de responsabilidade
total da Ampli.
4.2 Graduação
4.2.1 Os clientes TIM elegíveis que se matricularem com o cupom TIM, até 31 de julho de 2022 nas
graduações Blockchain, Criptomoedas e Finanças na Era Digital; Empreendedorismo; Engenharia de
Software; Ciências Biológicas e Gestão de Saúde Pública da Ampli, poderão realizar os cursos com
desconto de 33% na mensalidade, enquanto estiverem com a sua matricula ativa junto a Ampli e
permanecer em uma das ofertas TIM elegíveis à promoção.
4.2.2 O desconto na graduação será válido enquanto o cliente TIM permanecer com seu plano/oferta
TIM ativo e com sua matrícula ativa na Ampli e limitado a 1 curso por cliente (CPF).
4.3 Isenção de Tráfego
4.3.1 Os clientes TIM elegíveis terão isenção de tráfego no site e aplicativo da plataforma Ampli,
utilizando a internet do celular.
5.

CANCELAMENTO
5.1 Os benefícios serão automaticamente cancelados se for realizado cancelamento do plano TIM.
5.2 Caso o cliente com a oferta elegível mude para outra oferta elegível, permanecerá com o direito
de usufruir os benefícios anteriormente concedidos até o final de sua validade.
5.2.1 Regra de manutenção de gratuidade nos cursos livres e desconto nas graduações em
migrações entre planos/ofertas:
• Troca de TIM Chip: Mantém a gratuidade aos cursos livres até o fim do período de 6 meses e o
desconto na graduação até a conclusão do curso, conforme regras detalhadas nos itens 4.1 e
4.2 neste regulamento.
• Transferência de Titularidade: novo titular terá direito aos benefícios, dentro do período de
validade da promoção, com um novo cupom de acesso disponibilizado através dos canais
mencionados acima. Caso o antigo titular deixe de ser cliente TIM, perderá o acesso aos
benefícios.
• Mudança de Número: Mantém a gratuidade aos cursos livres até º fim do período de 6 meses,
e o desconto na graduação até a conclusão do curso, conforme regras detalhadas nos itens 4.1
e 4.2 neste regulamento.
• Suspensão Temporária (Perda/Roubo): Mantém a gratuidade aos cursos livres até º fim do
período de 6 meses, e o desconto na graduação até a conclusão do curso, conforme regras
detalhadas nos itens 4.1 e 4.2 neste regulamento.
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• Suspensão Voluntária (a pedido do cliente): Perde os benefícios.
• Mudança da Área de Registro: Mantém a gratuidade aos cursos livres até º fim do período de
6 meses, e o desconto na graduação até a conclusão do curso, conforme regras detalhadas nos
itens 4.1 e 4.2 neste regulamento.
• Cancelamento do Contrato TIM: Perde os benefícios.
6.

PAGAMENTO

6.1 A utilização dos serviços da Ampli pode ter custos para o cliente, a serem contratados diretamente
com a Ampli. O pagamento das mensalidades da graduação e dos valores dos cursos livres após
a gratuidade, serão de responsabilidade exclusiva do cliente e deverão ser realizados diretamente
junto à Ampli, mediante cobrança própria.
7.

REGRAS GERAIS
7.1 Caso a TIM identifique irregularidades na utilização dos benefícios ou não cumprimento dos termos
e condições deste regulamento, a TIM se reserva o direito de suspender a utilização do acesso
móvel e cancelar a presente promoção.
7.2 A Promoção poderá ser encerrada a qualquer momento, caso o acordo comercial de parceria entre
TIM e Anhanguera Educacional seja encerrado, sendo os benefícios promocionais suspensos,
passando a ser de responsabilidade do cliente, qualquer custo gerado pelos serviços, com exceção
do desconto na mensalidade da graduação que será mantido até a conclusão do curso para os
clientes que já tiverem realizado a matrícula enquanto vigente a promoção, e desde de que
mantenham o contrato ativo com a TIM em uma das ofertas elegíveis .
7.3 A TIM não possui qualquer responsabilidade sobre a plataforma e cursos da Ampli e seu conteúdo
ou funcionamento, sendo estes de responsabilidade exclusiva da Ampli.
7.4 Os cursos são oferecidos pela Ampli, sem qualquer responsabilidade da TIM, sendo ainda de
responsabilidade do cliente a inscrição/cadastro na plataforma, bem como a contratação e
respectivos pagamentos à Ampli.

Para mais informações, consulte tim.com.br ou ligue *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.
Deficiente auditivo e de fala, acesse a Central de Libras - CIC no www.tim.com.br/acessibilidade ou por
meio do aplicativo disponível para download na App Store e Google Play. Para mais informações sobre a
parceria da TIM com a Ampli, consulte tim.com.br/ampli ou ampli.com.br/parceria/tim.
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