Com você mais seguro para toda a Vida.

REGULAMENTO DE CONVÊNIO DE BENEFÍCIOS DE DESCONTOS AOS
CORRETORES DE IMÓVEIS CREDENCIADOS AO CONSELHO REGIONAL DE
CORRETORES DE IMOVEIS 19ª REGIÃO MT.
BENEFÍCIOS DO CONVÊNIO
Produtos:


SEGURO DE AUTOMÓVEL – Desconto de até 15%



SEGURO DE VIDA COM GARANTIA DE RENDA POR ACIDENTE OU DOENÇA – Desconto de 18%




SEGURO RESIDENCIAL – Desconto de até 25%

SEGUROS DE RC (RESPONSABILIDADE CIVIL) PROFISSIONAL – Desconto de 10%

Descontos somente para os produtos definidos neste regulamento.

Condições de participantes

O Corretor de Imóveis devidamente inscrito no Conselho Regional de corretores de

imóveis 19ª região MT.

A corretora de seguros responsável por intermediar as negociações deste convênio

reconhecerá o participante mediante nº de registro do CRECI-MT através de consulta no site da
instituição.

Regras Gerais
Desconto válido apenas para produtos contidos neste regulamento e intermediados

pela Prisma Corretora de Seguros Ltda EPP aos corretores de imóveis.

Prisma Corretora de Seguros Ltda EPP

9 de agosto de 2017
Endereço: Av Senador Filinto Muller, 1615, Sala 04, Quilombo, CEP 78043-409 Cuiabá – MT
Telefones: (65) 3027- 6122 (65) 98146 – 6000
Website: prismaseguros.vip
Email: prismaseguros.vip@gmail.com
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Com você mais seguro para toda a Vida.

Desconto não cumulativo com cupons de descontos ou outras campanhas

promocionais.

O benefício destina-se unicamente aos participantes não podendo estender-se para

terceiros, com exceção de cônjuges, filhos (enteados, adotivos ou tutelados) do participante
titular mediante documentação comprobatória do vínculo e termo de autorização para
utilização de benefício de desconto do presente convenio.

Em caso de inadimplência após a contratação do seguro, não será restituído qualquer

valor pago a seguradora.

Salvo a necessidade de cancelamento por solicitação do segurado mediante

formalização escrita e assinada enviada para a Cia Seguradora responsável pela Apólice do
seguro, respeitando a regra de proporcionalidade de pagamento conforme tabela de reembolso
de prêmio pago definida nas condições gerais de cada seguradora e produto.

Disposições finais

A participação na promoção implica na aceitação total e irrestrita pelo Participante de

todos os itens deste Regulamento, seus termos e condições.

O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Promoção suspensa e/ou cancelada

a qualquer momento, sem prévio aviso.

Quaisquer dúvidas, sugestões e/ou reclamações poderão ser encaminhadas por meio

dos telefones 65 3027 6122, ou pelo e-mail prismaseguros.vip@gmail.com

Cuiabá, 17 de agosto de 2017
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