Regulamento Black Friday Gênesis Benefícios 2020
1. Introdução
1.1 A Gênesis Benefícios se baseou no índice de associados que contratam os benefícios de proteção
veicular e se esforçam para não precisar ser acionados. Esses associados, que buscam ter a
manutenção do veículo em dia, respeitam os limites leis trânsito ocupam uma porcentagem de 70% da
base da Gênesis Benefícios. Esse índice levou a associação a promover a Black Friday 2020.

2. Disposições Gerais
2.1 Adesões fechadas no dia 19 de Novembro de 2020 até o dia 27 de novembro de 2020, terão isenção da
taxa de adesão, e começarão a pagar a mensalidade após 60 (sessenta) dias da data da adesão.
2.2 O associado que, entre o período de 60 (sessenta) dias, acionar benefícios de proteção contra colisão,
roubo, furto ou proteção para terceiros, a promoção é automaticamente cancelada e o associado paga as
mensalidades contabilizando a partir do dia da adesão. Obs: Benefícios do pacote de Assistência 24h
COMUM, estarão liberados para uso durante os 60 dias.
2.3 Se durante o período de 60 (sessenta) dias o veículo do associado sofrer roubo ou furto não recuperado
ou perda total, o valor da indenização descontará o valor das mensalidades contabilizadas a partir do dia da
adesão até a data do evento.
2.4 Não estão amparados na Black Friday Gênesis Benefícios 2020, associados que entrarem na associação
como forma de troca de titularidade ou substituição de placa.
2.5 Serão aceitos na promoção somente carros de até 70 (setenta) mil reais, de acordo com a tabela FIPE
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). E motos de até 30 (trinta) mil reais, de acordo com a tabela
FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).
2.6 A vigência da promoção será somente do dia 19 de novembro 2020 até 27 de novembro 2020.
2.7 A adesão zero é vigente apenas em tratativas presenciais nas unidades da Gênesis Benefícios ou online.
O consultor credenciado pela Gênesis Benefícios terá direito de solicitar ao associado uma taxa de gastos
de deslocamento.
2.8 No momento da adesão, o associado deverá assinar o TERMO DE RESPONSABILIDADE BLACK FRIDAY
GÊNESIS BENEFÍCIOS 2020.
2.9 O associado tem a responsabilidade de permanecer como associado por 12 (doze) meses na Gênesis
Benefícios, e em caso de cancelamento da proteção, todos os débitos devem ser quitados. Em caso de
inadimplência, o associado poderá ser acionado juridicamente.
Obs.: Os veículos participarão da promoção se estiverem dentro do manual de aceitação e política de
aceitação da Gênesis Benefícios disponível no site www.genesisbeneficios.com.br

3. Observações
Quaisquer situações adversas às expostas neste regulamento serão analisadas pela Diretoria.
Esta campanha é realizada pela Gênesis Benefícios, inscrita no CNPJ: 17.624.808/0001-42.

A Gênesis Benefícios reserva-se o direito de divulgar o nome dos associados beneficiados através do site
www.genesisbeneficios.com.br e suas redes sociais.
A Gênesis Benefícios se reserva no direito de alterar ou finalizar esta campanha, sem a necessidade de aviso
prévio, desde que isso não gere nenhum tipo de prejuízo ao associado.

