CONDIÇÕES GERAIS E REGULAMENTO PARA O
CLUBE DE VANTAGENS
1. OBJETIVO
1.1. Oferecer um CLUBE DE VANTAGENS E-COMMERCE, por um preço
mais vantajoso aos nossos clientes segurados, de acordo com as condições
deste regulamento.
1.2. Terá direito a este benefício somente os associados que estiverem
rigorosamente em dia com o pagamento da sua mensalidade.
2. ÂMBITO TERRITORIAL DA COBERTURA
2.1. Os serviços serão prestados em todo o território nacional.
3. ACESSO AO CLUBE DE VANTAGENS
3.1.
Para
acessar
basta
entrar
no
endereço
www.santacasacopacabana.com.br e, no final da página, clicar no botão
“Vantagens de ser Copacabana”. Clicar em “Cadastro” no canto superior
direito da tela e preencher o formulário de cadastro para definir a sua senha de
acesso.
3.2. A partir do segundo acesso, será solicitado somente o seu CPF e a senha
de acesso criada no cadastro.
4. 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 dúvida. O código para ter
acesso aos descontos poderá estar disponibilizado nesta página, porém cada
empresa possui uma metodologia diferente.
c) Algumas empresas parceiras solicitam um cadastro rápido para o primeiro
acesso, onde este cadastro já utilizará automaticamente o seu código de
descontos, sem a necessidade de inserir um código ao final da compra. Você
identificará que o desconto do CLUBE DE VANTAGENS foi aplicado no final
da compra (porém antes de efetuar o pagamento).

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 Beneficiário
Titular não perca seus descontos.
5. 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) 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.
6. CARÊNCIA
6.1. Haverá uma carência inicial de 15 (quinze) dias, contados a partir do
pagamento do primeiro boleto.

