
REGULAMENTO

CAMPANHA PROMOCIONAL “Porto Week (21/11/2022 a 27/11/2022) e Cyber Week

(28/11/2022 a 04/12/2022”

Pelo presente instrumento a PORTO SEGURO, grupo econômico constituído por todas

as empresas divulgadas no site www.portoseguro.com.br, disponibiliza aos seus

Clientes e demais interessados as disposições da presente Oferta.

Período de Realização: Cada produto possui um período de campanha e deverá ser

verificado abaixo, na descrição detalhada.

Abrangência: Cada produto possui uma determinada região de alcance.

Produtos Participantes: São produtos participantes desta Campanha: i) Seguro Celular;

(ii) Porto Seguro Equipamentos Portáteis; iii) RC Profissional; iv) Centro Automotivo

Porto Seguro; v) Carro por Assinatura; vi) Carros Seminovos; vii) Fiança Locatícia e

Fiança Locatícia Essencial; viii) Porto Seguro Bike; ix) Consórcio; x) Techfácil; xi) Título

de Capitalização; xii) Equipamentos Fitness por Assinatura; xiii) Porto Seguro Vida; xiv)

Porto Seguro Previdência; xv) Porto Seguro Viagem; xvi) Seguro Azul por Assinatura;

xvii) Porto Cuida; xviii) Cartão Porto Seguro Bank; xix) Financiamento de Veículos; xx)

Empréstimo com Garantia de Veículos.

DESCRIÇÃO DA CAMPANHA

1.1. Seguro Celular. Clientes Porto Seguro (de qualquer produto) receberão 10%

(dez por cento) de desconto + 10% (dez por cento) em seguro novo (renovação Porto e

congênere). Se o pagamento for realizado via Cartão de Crédito Porto Bank terão um

desconto adicional de 5% (cinco por cento). Porto Seguro Companhia de Seguros

Gerais. CNPJ: 61.198.164/0001-60. Processo SUSEP: 15414.612738/2020-81. O registro

do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da

Susep. Saiba mais no link portoseguro.com.br/equipamentos-portateis e

https://wwws.portoseguro.com.br/vendaonline/equipamentosportateis/home.ns |

https://www.portoseguro.com.br/celular e

https://loja.portoseguro.com.br/porto-seguro-celular.html. Canal de Relacionamento

(11) 3366-3110 (Grande São Paulo), 3004-6268 (Capitais e grandes centros), 0800-727-

8118 (Demais localidades), 0800-727-2765 (SAC - cancelamento, reclamações e

informações), 0800-727-8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos),

0800-727-1184 (Ouvidoria - das 8h15 às 18h30, de segunda a sexta-feira, exceto

feriados). Campanha válida de 21/11/2022 a 27/11/2022.

1.2. Equipamentos Portáteis. Clientes Porto Seguro têm 10% de desconto em seguro

novo, renovação Porto e Congênere. Se o pagamento for realizado via Cartão de

https://loja.portoseguro.com.br/porto-seguro-celular.html


Crédito Porto Bank terão um desconto adicional de 5% (cinco por cento). Porto Seguro

Companhia de Seguros Gerais. CNPJ: 61.198.164/0001-60. Processo SUSEP:

15414.002547/2012-05. O registro do produto é automático e não representa

aprovação ou recomendação por parte da Susep. Saiba mais no link

portoseguro.com.br/equipamentos-portateis e

https://wwws.portoseguro.com.br/vendaonline/equipamentosportateis/home.ns |

https://www.portoseguro.com.br/celular e

https://loja.portoseguro.com.br/porto-seguro-celular.html. Canal de Relacionamento

(11) 3366-3110 (Grande São Paulo), 3004-6268 (Capitais e grandes centros), 0800-727-

8118 (Demais localidades), 0800-727-2765 (SAC - cancelamento, reclamações e

informações), 0800-727-8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos),

0800-727-1184 (Ouvidoria - das 8h15 às 18h30, de segunda a sexta-feira, exceto

feriados). Campanha válida de 21/11/2022 a 27/11/2022.

1.3. Responsabilidade Civil Profissional. Os Clientes receberão desconto de 10%

(dez por cento) em seguros novos e renovações de congêneres. Todos os profissionais

da Saúde, exceto Cirurgião Plástico; Demais categorias profissionais, exceto: (i)

advogados e escritórios de advocacia; contadores e escritórios de contabilidade; (iii)

notários e registrados – cartórios; (iv) agências de serviços de cobrança e

telemarketing; (v) agências de emprego e RH em Geral; (vi) Empresas de Tecnologia da

Informação. Saiba mais no link:

https://www.portoseguro.com.br/seguro-responsabilidade-civil/profissional e nos

contatos: Central de atendimento: (11) 3366-3110 (Grande São Paulo), 3004-6268

(Capitais e grandes centros),e 0800 727 8118 (Demais localidades). Porto Seguro

Companhia de Seguros Gerais. CNPJ: 61.198.164/0001-60. Processo SUSEP:

15414.900536/2019-51. O registro do produto é automático e não representa

aprovação ou recomendação por parte da Susep. Campanha válida de 21/11/2022 a

27/11/2022.

1.4. Centro Automotivo Porto Seguro. Troca de óleo com 30% de desconto: 5W30,
5W40 e 15W40, de acordo com a disponibilidade da oficina.A marca do óleo do motor

será ofertada também de acordo com a disponibilidade da oficina. Pacote de serviços

por R$ 99: alinhamento + balanceamento de pneus, check de freios e suspensão,

cristalização de parabrisa. Campanha válida para veículos leves de passeio nacionais e

para serviços realizados no Centros Automotivos Porto Seguro. Desconto não

acumulativo com outras promoções ou cupons. Saiba mais no link

(https://centrosautomotivosportoseguro.campanhaporto.com.br/), e nos contatos:

Central de Relacionamento: 4004-3600 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 727

7477 (demais localidades). Campanha válida para segurados e não segurados, de

21/11/2022 a 27/11/2022.

1.5. Carro por Assinatura. Os clientes que contratarem carro por assinatura terão

desconto de R$ 1.000,00 no valor do contrato. Válido para qualquer veículo. Campanha

válida de 21/11/2022 a 27/11/2022

https://loja.portoseguro.com.br/porto-seguro-celular.html
https://www.portoseguro.com.br/seguro-responsabilidade-civil/profissional


Os clientes que contratarem carro por assinatura terão desconto de R$ 700,00 no valor

do contrato. Válido para qualquer veículo. Campanha válida de 28/11/2022 a

04/12/2022.

Maiores informações Para solucionar dúvidas gerais referente a campanha o cliente

deverá abrir um ticket em porto.vc/abrirchamado e fazer uso da opção “promoções”.

Central de Relacionamento (11) 3366-3848 (São Paulo e Capital) | (11) 3366-9888

(Demais capitais) | 0800 727 7310 (Demais localidades) | 0800 727 1184 (Ouvidoria -

das 8h15 às 18h30, de segunda a sexta, exceto feriados). A confirmação do pedido de

compra ou preparação do veículo depende da aprovação da primeira parcela (retorno

em até 48 horas). A vigência do contrato só contará a partir da data de entrega do

veículo ao cliente. Para conhecer os modelos, condições de contratação e regiões de

abrangência, consulte www.carroporassinaturaporto.com.br Porto Seguro Locadora de

Veículos LTDA. CNPJ: 19.091.996/0001-16.

1.6. Carros Seminovos. Ofertas exclusivas com preços abaixo da FIPE (limpa Pátio).

Entrada facilitada no Cartão de Crédito sem juros (até 20% de entrada do valor da

venda e parcelado em até 10x no Cartão de Crédito Porto Bank e para as demais

bandeiras de cartão de crédito, em até 4x). Documentação gratuita quando financiado

via Porto Seguro Bank. Carência de 100 dias se o financiamento for via Porto Seguro

Bank. Comissão em dobro para corretores a partir da segunda venda. Para conhecer os

modelos participantes, consulte www.carrosseminovosporto.com.br Porto Seguro

Locadora de Veículos LTDA. CNPJ: 19.091.996/0001-16. Campanha válida de

21/11/2022 a 27/11/2022 e de 28/11/2022 a 04/12/2022.

1.7. Fiança Locatícia e Fiança Locatícia Essencial Clientes que contratarem o Seguro

Fiança Locatícia ou o Fiança Locatícia Essencial ganharão 12 (doze) meses, sem custo,

de extensão do Reppara! O serviço tem carência de 7 dias após cadastro, que deve ser

realizado pelo cliente diretamente no site do Reppara! até 11/12/2022. Central de

atendimento: 11 3258 4835 (Grande São Paulo) 4004 2999 (Capitais e regiões

metropolitanas). Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. CNPJ:

61.198.164/0001-60. Processo SUSEP:Fiança Locatícia:PROCESSO SUSEP N°
15414.602624/2020-23

Fiança Locatícia Essencial: PROCESSO SUSEP N° 15414.611834/2020-11. O registro do

produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da

Susep. Campanha válida de 21/11/2022 a 27/11/2022 e de 28/11/2022 a

04/12/2022.

1.9. Porto Seguro Bike. Clientes receberão desconto de 10% (dez por cento) na

contratação de seguros novos e renovações, em qualquer modelo de bike, acima de 2

mil reais. Pagamentos efetuados com Cartão de Crédito Porto Seguro terão mais 5%

(cinco por cento) de desconto. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. CNPJ:

61.198.164/0001-60. Processo SUSEP: Bike - 15414.900070/2018-11. O registro do

produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da

Susep. Maiores informações no link portoseguro.com.br/seguro-bike e

http://www.carroporassinaturaporto.com.br
http://www.carrosseminovosporto.com.br


https://www.portoseguro.com.br/conteudo/seguros/bike/. Campanha válida de

21/11/2022 a 27/11/2022

1.10. Consórcio. Clientes de consórcio de imóvel receberão desconto de 25% (vinte e

cinco por cento) na taxa de administração antecipada, parcelada em 12 (doze)

prestações e parcelas reduzidas em 25% (vinte e cinco por cento) até a contemplação.

Poderão usar até 30% (trinta por cento) do valor do seu crédito para aumentar a oferta

de lance. Clientes de consórcio de automóvel terão parcela reduzida em 25% (vinte e

cinco por cento) até a contemplação e poderão usar até 25% (Vinte e cinco por cento)

do valor do seu crédito para aumentar o lance. Pagamento em até 90 (noventa) meses.

Clientes de consórcio veículos pesados. Parcelas reduzidas em 25% (vinte e cinco por

cento) e desconto até a contemplação. Desconto de até R$ 3.600,00 (três mil e

seiscentos reais) na taxa total do plano. Poderão usar até 30% (trinta por cento) do

valor do seu crédito para aumentar a oferta de lance. Consulte os grupos e planos

participantes, as condições gerais e abrangência no site http://www.porto.vc/consorcio

ou ligue para 0800-707-1717 (Central de Vendas). Porto Seguro Administradora de

Consórcio. Porto Seguro Administradora de Negócios Ltda. CNPJ: 48.041.735/0001-90
Campanha válida de 21/11/2022 a 27/11/2022

1.11 TechFácil. Os Clientes que assinarem planos para o aparelho Samsung Z Flip 4

ou Samsung Fold 4 ganham um Galaxy Watch 5. Maiores informações em

https://www.portoseguro.com.br/tech-facil e

https://www.techfacil.com.br/Home-Tech-Facil.html. Central de Relacionamento (11)
99196-9415 Seg a Sex 8h às 20h. Campanha válida de 21/11/2022 a 27/11/2022 Você
tem até dia 27/11/2022 para assinar seu smartphone e até 16/12/2022 para resgatar o
seu presente. Sujeito a análise de crédito'

1.12. Título de Capitalização. Clientes poderão realizar o resgate de 103% do valor do

título de capitalização ao final do período de vigência para as apólices contratadas com

vigência de 30 (trinta) meses contratadas no período da campanha. Maiores

informações pela Central de Relacionamento (11) 99196-9415 Seg a Sex 8h às 20h.
PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO S.A., CNPJ 16.551.758/0001-58. Campanha válida de

21/11/2022 a 27/11/2022 e  de 28/11/2022 a 04/12/2022

1.13. Equipamentos Fitness por Assinatura. Clientes terão desconto de 15% de

desconto na assinatura em todos os equipamentos. Maiores informações no link

https://loja.portoseguro.com.br/assinatura-equipamentos-fitness.html e pela Central

de Relacionamento (11) 99196-9415 Seg a Sex 8h às 20h. Campanha válida de

21/11/2022 a 27/11/2022.

1.14. Seguro Vida

Os Clientes que contratarem o seguro Vida ON e tiverem as apólices transmitidas

dentro do período de 21/11/22 à 27/11/22, ganharão os três benefícios descritos a

seguir, a serem resgatados por meio da plataforma PortoPlus: Telemedicina

(Orientação médica à distância feita por profissionais da saúde, 24 horas por dia, 7 dias

por semana, através de videochamada. O serviço pode ser acessado direto do

https://www.portoseguro.com.br/conteudo/seguros/bike/
https://www.techfacil.com.br/Home-Tech-Facil.html


computador, tablet ou app para smartphones de maneira fácil e rápida e quantas vezes

for necessário no período de 1 ano.), Reppara! (Serviços exclusivos para residências -

chaveiro, consertos hidráulicos e elétricos. O segurado tem direito a uma utilização por

mês, com o limite de 4 utilizações durante a vigência da apólice) e o Seguro Viagem

Nacional (Para uma experiência mais tranquila, com garantia de proteção nos

momentos de imprevistos, o segurado tem cobertura de até 10 dias para viagens no

território nacional). O Cliente poderá resgatar seus benefícios dentro do período de

vigência do seguro (1 ano) e após 30 dias da emissão do contrato/apólice. O resgate

deverá ser realizado dentro da plataforma PortoPlus no site www.portoplus.com.br,

através do login do Cliente. Posteriormente o Cliente deve seguir o passo a passo:

clique em comprar com desconto > categorias > especial para mim > selecione o

benefício que deseja resgatar. Saiba mais sobre o seguro Vida ON no link:

https://www.portoseguro.com.br/seguro-de-vida e ou nos contatos (11) 3366 3377

(Grande São Paulo) e 0800 727 9393 (Demais Regiões). As condições de participação

descritas neste Regulamento, referem-se única e exclusivamente à campanha intitulada

Porto Week, de 21/11/2022 até 27/11/2022.

Previdência. Os Clientes que contratarem os planos Previdência Individual com a Cobertura de

Risco ou o plano Proteção Planejada e tiverem as apólices emitidas dentro do período de

21/11/22 a 27/11/22 e pagas 30 dias após o encerramento da campanha, ou seja, até

04/01/2023, ganharão o benefício de Telemedicina (Orientação médica à distância feita

por profissionais da saúde, 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de

videochamada. O serviço pode ser acessado direto do computador, tablet ou app para

smartphones de maneira fácil e rápida e quantas vezes for necessário no período de 1

ano.) Esta condição também será válida para clientes Porto que já possuem o plano de

Previdência Individual e que contratarem a Cobertura de Risco adicional. Para

utilização do serviço, será necessário que o Cliente solicite a ativação do seu benefício,

através da Central de Atendimento, no telefone (11) 3366 3377, até o dia 04/02/2023.

Após a solicitação de ativação do benefício, o mesmo será disponibilizado em até 30

dias e o cliente poderá utilizar seu benefício dentro do período de vigência do plano (1

ano). O Cliente poderá fazer o uso do benefício por meio do cadastro ao Einstein

Conecta pelo link conecta.einstein.br ou pelo aplicativo ”Einstein Conecta”, disponível

nas lojas App Store ou Play Store. Saiba mais sobre a Previdência Privada e seus planos

no link: https://www.portoseguro.com.br/seguro-previdencia-privada e ou nos

contatos (11) 3366 3377 (Grande São Paulo) e 0800 727 9393 (Demais Regiões). As

condições de participação descritas neste Regulamento, referem-se única e

exclusivamente à campanha intitulada Porto Week Week, de 21/11/2022 até

27/11/2022.

1.17. Seguro Viagem. Os Clientes que contratarem o seguro Viagem e tiverem as

apólices transmitidas dentro do período de 21/11/22 à 27/11/22, ganharão 10% OFF

na contratação do seguro para destinos nacionais, mediante à aplicação do cupom de

desconto PORTOWEEK10 e 40% OFF para destinos internacionais, mediante à

http://www.portoplus.com.br
https://www.portoseguro.com.br/seguro-de-vida
http://conecta.einstein.br
https://www.portoseguro.com.br/seguro-previdencia-privada


aplicação do cupom de desconto PORTOWEEK40. Os cupons são ilimitados, sendo

possível que o mesmo CPF realize novas compras durante o período promocional da

campanha, tanto para destinos nacionais como internacionais. Os cupons deverão ser

aplicados nas compras realizadas através da página de venda online do produto

(https://wwws.portoseguro.com.br/vendaonline/viagem/home.ns?cmph=113&ref=ins

titucional). Para os casos em que o Cliente opte em fazer a compra de seu seguro via

Canal Corretor, será disponibilizado o cupom PORTOWEEK10 na contratação do seguro

para destinos nacionais e o cupom PORTOWEEK40 para destinos internacionais. A

aplicação do desconto deverá ser dentro da página de cotação do seguro viagem no

Corretor Online (COL) pelo Corretor de Seguros. Independente do canal de contratação

escolhido pelo Cliente, além do desconto aplicado pelo cupom, a promoção é

cumulativa com o desconto de 5% para pagamentos com o Cartão Porto Seguro Bank.

Saiba mais sobre o seguro viagem no link:

https://www.portoseguro.com.br/seguro-viagem e ou nos contatos (11) 3366 3377

(Grande São Paulo) e 0800 727 9393 (Demais Regiões). Processos Susep: Seguro
Viagem Individual -15414.9004476/2015-42; Seguro Viagem Individual Aventura
-15414.900707/2015-18. As condições de participação descritas neste Regulamento,

referem-se única e exclusivamente à campanha intitulada Porto Week, de 21/11/2022

até 27/11/2022.

1.18. Seguro Azul por Assinatura. Os clientes que contratarem o seguro Azul por

Assinatura terão 20% de desconto na primeira mensalidade, utilizando o cupom de

desconto "AZULWEEK". Maiores informações pelo WhatsApp: (11) 96425-5000. AZUL

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CNPJ nº 33.448.150/0001-11. Campanha válida de

21/11/2022 a 25/11/2022.

1.19. Porto Cuida. Porto Cuida. Os clientes que contratarem Porto Cuida terão 12% de
desconto. Para mais informações entre em contato conosco por meio do número
3003-6111 (São Paulo e Regionais) e 0800-777-2843 (Demais regiões) ou pelo e-mail
relacionamento.portocuida@portoseguro.com.br. Campanha válida de 28/11/2022 a
04/12/2022.

1.20. Cartão Porto Seguro Bank. Os clientes que utilizarem o Cartão Virtual do Cartão

de Crédito Porto Seguro Bank em compras durante o período da campanha, a cada US$

1 (1 dólar) gasto terão o dobro de pontos para utilização no Porto Plus - Cartão de

Crédito Porto Internacional, 2 pontos; Cartão de Crédito Porto Gold, 2 pontos; Cartão

de Crédito Platinum, 3 pontos; Cartão de Crédito Porto Black e Infinite, até 4 pontos. A

promoção é válida para as bandeiras Visa e Mastercard®. Os pontos estarão

disponíveis para resgate a partir de 30 dias após a compra. PORTOSEG S.A. – CRÉDITO

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 04.862.600/0001-10. Maiores informações pela

Central de Relacionamento São Paulo e região metropolitana (11) 4004-3600. Demais

localidades: 0800-727-7477 Campanha válida de 21/11/2022 a 27/11/2022 e de

28/11/2022 a 04/12/2022.

https://wwws.portoseguro.com.br/vendaonline/viagem/home.ns?cmph=113&ref=institucional
https://wwws.portoseguro.com.br/vendaonline/viagem/home.ns?cmph=113&ref=institucional
https://www.portoseguro.com.br/seguro-viagem


1.21. Financiamento de Veículos. Os clientes terão 100 dias para pagamento da 1ª

parcela. PORTOSEG S.A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ

04.862.600/0001-10. Maiores informações pela Central de Relacionamento telefone:

(11) 40045215 . Campanha válida de 21/11/2022 a 04/12/2022.

1.22. Empréstimo com Garantia de Veículos. Os clientes terão 100 dias para

pagamento da 1ª parcela e 5% de desconto na taxa do Empréstimo com Garantia de
Veículo. PORTOSEG S.A. – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ

04.862.600/0001-10. Maiores informações pela Central de Relacionamento telefone:

40045215 . Campanha válida de 21/11/2022 a 04/12/2022.

2. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA

2.1. A Campanha será divulgada para clientes Porto Seguro por e-mail marketing,

SMS e nos canais de comunicação oficiais da empresa, incluindo mídias sociais e site.

2.2. Este Regulamento estará disponível no site:

www.portoseguro.com.br/blackfriday e www.portoseguro.com.br/cyberweek

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

3.1. Na hipótese da ocorrência da verificação e/ou comprovação de fraude e/ou

tentativa de burlar as disposições deste Regulamento e suas regras, o Cliente

Participante perderá o direito aos descontos, sem prejuízo de qualquer outra iniciativa

por parte da Porto Seguro, inclusive, suspender, cancelar e/ou excluir o Cliente

Participante da Campanha.

3.2. O Regulamento poderá ser alterado e/ou a Campanha suspensa ou cancelada,

sem aviso prévio, por motivo de força maior e/ou caso fortuito ou por qualquer outro

fator ou motivo imprevisto que esteja fora do controle da Porto Seguro e que

comprometa a Campanha de forma a impedir ou modificar substancialmente a

condução desta como originalmente planejada, mediante aviso prévio aos Clientes

Participantes.

3.3. A simples participação nesta Campanha implica na aceitação total e irrestrita de

todos os itens deste Regulamento.

3.4. Os descontos da campanha Porto Week e Cyber Week não são cumulativos com

outras promoções ou cupons, ressalvada a cumulação de outros descontos

expressamente indicado na descrição do produto e/ou serviço.

3.5. A Campanha independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde,

concurso ou operação assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização

prévia estabelecida no artigo 1º da Lei Federal 5.768/71, beneficiando indistintamente

a todos os que cumprirem ao disposto neste Regulamento, sendo, portanto,

considerada uma promessa de recompensa, efetuada em conformidade com o

disposto no art. 854 e ss. do Código Civil.

http://www.portoseguro.com.br/cyberweek


3.6. As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela Porto Seguro, por decisão

soberana e irrecorrível.

Em caso de dúvidas e/ou questionamentos relacionados a esta Campanha, estará

disponível a Central de Relacionamento Porto Seguro: (11) 3366-3110 (Grande São

Paulo) | 3004-6268 (Capitais e grandes centros) | 0800-727-8118 (Demais localidades)

| 0800-727-2765 (SAC - cancelamento, reclamações e informações) | 0800-727-8736

(Atendimento exclusivo para deficientes auditivos) | 0800-727-1184 (Ouvidoria - das

8h15 às 18h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados).

3.7. Fica desde já eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de domicílio ou

sede do Cliente Participante, conforme o caso, para dirimir quaisquer questões

relativas a esta Campanha.


