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INSTRUÇÃO DE USO: 

 

Para utilização dos benefícios, basta ligar para os respectivos telefones. 

Caro associado, se faz necessário atentar para as carências abaixo, que serão contadas a partir da data de 

pagamento do primeiro boleto. 

Os benefícios vigorarão enquanto o associado estiver adimplente. 

Microsseguro de Pessoas Coletivo Premiável administrado pela ALM Seguradora S/A - Microsseguradora – CNPJ Nº 23.694.731/0001-80 – Reg. SUSEP nº CR02275 – Ramo: 1601 - 

Processo SUSEP nº 15414.900118/2016-11 - SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor – 24 horas pelo 0800 056 2479 e Ouvidoria - 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h - Ligação Gratuita: 

0800 580 2351. Títulos de Capitalização da modalidade incentivo emitidos pela CAPEMISA Capitalização S/A. CNPJ 14.056.028/0001-55 e Processo SUSEP 15414.900646/2016-70 

Ouvidoria CAPEMISA 0800 707 4936. Os registros destes planos na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação a sua comercialização. SUSEP - 

Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, 

capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Atendimento Exclusivo ao c o n s u m i d o r ( 9 : 3 0 h a t é 1 7 : 0 0 h ) – 0 8 0 0 0 2 1 8 4 8 4 - w w w. s u s e p . g o v. b r / m e n u / i 

n f o r m a c o e s - a o - p u b l i c o / p l a n o s - e -produtos/seguros/segurodepessoas. O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros no site: 

www.susep.gov.br por meio do Nº de seu Registro na SUSEP, nome completo, Nº do CNPJ ou CPF. Leia o regulamento completo e condições gerais no site da ALM: 

www.almseguradora.com.br. 



Bem-vindo ao Clube de Benefícios Jaguariuna! 

 

Mais do que associado, agora você faz parte desta Família! 

 

Além de proporcionar uma área de lazer, o Jaguariuna Fiel Torcedor quer 

cuidar de você e da sua família. 

 

Empenhados em acolher os nossos associados, estudamos as 

necessidades dos brasileiros e reunimos várias vantagens em um só clube.  

Assim nasceu o Clube de Benefícios Jaguariuna. 

 
Atenciosamente, 

Jaguariuna Fiel Torcedor 
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01.1. OBJETIVO 

 

Oferecer um clube de vantagens e-commerce, atendendo a nível Brasil, por um preço vantajoso aos nossos associados. 

Vale ressaltar que os descontos só serão concedidos nas compras via web e não em lojas físicas. 

 

 

01.2. ACESSO AO CLUBE DE VANTAGENS JAGUARIUNA 

 

O acesso será através do site www.brclubedevantagens.com.br. No primeiro acesso você deverá realizar o seu cadastro 

criando um LOGIN e uma SENHA que serão utilizados nos próximos acessos.  

 

 

01.3. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO 

 

a)  Cada empresa parceira possui regras diferenciadas para sua metodologia de descontos. Essas metodologias estão 

descritas nas respectivas páginas de cada empresa parceira. 

b)  Após escolher a empresa parceira que deseja acessar, passe o mouse / cursor sobre a empresa escolhida, clique sobre 

o campo “Ver Oferta” e leia atentamente as informações desta primeira página, onde constam as regras para utilização do 

desconto e contatos caso haja dúvidas. O CÓDIGO do cupom de desconto poderá estar disponibilizado nesta página, porém 

cada empresa possui uma metodologia diferente onde algumas, ao acessar a loja, já aplicam os descontos sem necessidade 

deste código. 

c)  Algumas empresas parceiras solicitam um cadastro rápido para o primeiro acesso, onde este cadastro já utilizará 

automaticamente o seu código de descontos para os produtos disponíveis na loja. Você identificará que o desconto do Clube 

de Vantagens foi aplicado no final da compra (porém antes de efetuar o pagamento). 
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d)  Para algumas empresas parceiras, após acessar os descontos através do Clube de Vantagens (quer seja inserindo o código do 

cupom de desconto, quer seja automaticamente logo após acesso ao site parceiro) a codificação do desconto fica armazenada na 

“memória do computador” por 72 horas, ou seja, caso acesse o site oficial desta mesma empresa parceira pelo mesmo 

computador, o sistema reconhecerá o caminho do hotsite associado ao Clube de Vantagens e continuará computando os 

benefícios dos descontos acessados por essa máquina (computador), para que o associado Titular não perca seus descontos. 

 

 

01.4. AVISOS IMPORTANTES 

 

a)  Os descontos das empresas são individuais e não cumulativos, ou seja, só podem ser utilizados para a própria empresa 

ofertante. 

b)  As empresas parceiras poderão alterar seus descontos sem a necessidade de comunicação prévia. 

c)  As empresas parceiras constantes no Clube de Vantagens poderão ser alteradas a qualquer tempo, sem a necessidade de 

comunicação prévia. 

d)  A mera consulta não lhe dá direito ao mesmo desconto posteriormente. Para se beneficiar do desconto todo o processo de 

compra deverá ser finalizado a partir do primeiro acesso, quando na pesquisa pelo produto / serviço desejado e seus respectivos 

descontos. 

e)  O associado que se encontrar com o pagamento de sua mensalidade em aberto, não desfrutará do acesso aos descontos. 

06 



www.clubedebeneficiosjaguariuna.com.br 

atendimento@clubedebeneficiosjaguariuna.com.br 

 
Rua da Quitanda, Nº 199 - Sobreloja - Centro 

Rio de Janeiro- CEP: 20.091-005 


