Desde 1988 inovando em benefícios
10 BENEFÍCIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE EM UM SÓ CARTÃO
Este cartão atenderá todas as necessidades desde o bisavô ao bisneto da família, porque o titular poderá colocar 07
(sete) dependentes sem custo algum, com uma grande vantagem, os dependentes que ele poderá incluir são:
• Esposa
• Filhos
• Pais
• Sogros
• Avós
• Netos
• Irmão
Divididos os benefícios em quatro segmentos são eles:
SAÚDE - LAZER E DIVERSÃO - EDUCAÇÃO – DIVERSOS

SAÚDE
1º TRATAMENTO MÉDICO
 Produto indispensável para quem não possuem assistência Médica.
 Mesmo que a pessoa tenha facilidade em fazer consulta no estado vai ser complicado a realização dos
exames e o nosso produto será uma ótima opção.
 E aqueles que possuem assistência, poderão usar as especialidades alternativas como, homeopatia,
ortomolecular, acupuntura, shiatzu, cirurgias plásticas, tratamentos de beleza, ou quaisquer especialidades
não cobertas pelos planos de saúde.
 Disponibilizamos hospitais, clinicas e laboratórios conceituados para utilização denominados parceiros
 solidários.
 Sem mensalidade
 Sem carência.
 Sem limite de idade.
 O afiliado só irá pagar uma franquia para utilização.
 Exemplo: Uma consulta em qualquer especialidade o custo da franquia sai a partir de R$ 30,00, um exame
de sangue completo o custo sai a partir de R$ 5,00, uma mamografia a partir de R$ 35,00, ou seja, terá um
atendimento digno e rápido com valores acessíveis a população.
2º TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS
 Com uma taxa única anual, o afiliado terá direito a um tratamento completo pelo período de um ano, em uma
rede com mais de 1.500 profissionais no Estado de São Paulo
 Cobertura para Limpeza - Consultas - Urgências 24h - Prevenção - Restauração - Cirurgias - Raios-X Tratamento de canal e de gengiva - Odontopediatria - Coroa unitária provisória.
 Entre no ícone clube da odontologia e confira que o custo do vale tratamento completo, é menor que o custo
de um simples tratamento de canal, praticado no mercado.
3º ORTODONTIA (APARELHOS)



Disponibilizamos cerca de 200 clínicas especializadas em ortodontia, onde damos cortesia para Aparelho Fixo
Metálico, Documentação e Raios-X Panorâmico.
Valor da manutenção no período do tratamento para todos os afiliados a partir R$ 75,00.

4º MEDICAMENTOS
 Disponibilizamos um link onde se digita o nome do medicamento e instantaneamente o afiliado recebe a
informação em qual rede de farmácia ou drogaria o custo está mais viável, chegando a ter uma diferença de
até 80% nos custos, bastando apenas se dirigir ao estabelecimento mais próximo da residência ou adquiri-lo
através da internet ou por telefone.

LAZER E DIVERSÃO
1º CLUBE DE CAMPO
 Disponibilizamos Clubes dentro de São Paulo e grande São Paulo Nossos afiliados não terão nenhum custo
com compra de título ou jóia e nenhum tipo de mensalidade ou manutenção.
 Com apenas uma taxa simbólica a partir de R$ 10,00, para passar o dia inclusive Parque Aquático.
2º HOTÉIS E POUSADAS
 Direito a utilização dos estabelecimentos credenciados (mais de 700 unidades) no Território Nacional, com
preços abaixo do mercado e com valores pré- determinados e descontos que chegam até 50% dos preços de
balcão.
3º DIVERTIMENTO E CULTURA
 Direito a descontos em Parques Temáticos, excursões, passeios e teatros, cinemas, organizações de
campeonatos de boliche e Kart, e ainda com a facilidade de adquirir os ingressos pela internet.


EDUCAÇÃO
Direito a descontos de até 70% em faculdades, pós-graduação, curso de idiomas, cursos técnicos e
profissionalizantes e outros da nossa rede credenciada.

DIVERSOS
1º ORIENTAÇÃO JURÍDICA
 Direito a realização de até 03 (três) consultas mensais (gratuitas) presenciais com hora marcada ou através
de e-mail, com profissionais especializados nas áreas Cível, Tributária, Desportiva, Criminal, Societária.
2º COMPRAS
BRASTEMP – SONY – CONSUL - KITCHENAID
 Nossos afiliados terão a facilidade de comprar os produtos de toda a linha Sony, Brastemp, Consul e
Kitchenaid com diversas vantagens.
 Descontos especiais de até 30% abaixo do preço médio praticado pelas lojas e grandes magazines.
 Parcelamento em 10X, no cartão de crédito.
 Entrega em todo Território Nacional.
WALMART
Descontos e promoções exclusivas para nossos afiliados em mais de 70.000 itens dividido em 22 categorias.
3º FUNERAL
 Colocamos á disposição um telefone 24h com profissionais especializados neste segmento que, em caso de
falecimento do titular ou seus dependentes, poderão receber todas as informações necessárias para
simplificar o andamento do féretro.
 Opção de contratação dos serviços, que engloba desde a documentação do IML até o Jazigo, com custos
reduzidos e parcelamento sem juros.
*Uma maneira que encontramos de evitar ações de oportunistas, principalmente na questão financeira.
EM BREVE
CLUBE DO AUTOMÓVEL
1º Oficinas credenciadas no qual o custo de mão de obras terão custos pré-determinado abaixo dos valores
praticados no mercado para pintura, funilaria, mecânica e elétrica.
2º Serviço de guinchos 24 horas, pagando apenas uma franquia pré-estipulada quando houver necessidade de
utilização.

CLUBE DA RESIDÊNCIA
1º Serviços emergenciais 24 horas, de Encanador, eletricista, chaveiro, vidraceiro, pagando apenas uma franquia
pré-estipulada quando houver necessidade de utilização.
BEM VINDO AO CLUBE DE BENEFÍCIOS CAXINGUÍ

