REGULAMENTO DA PROMOÇÃO “MAIS SAÚDE PRA VOCÊ”
BANCO CBSS S.A., instituição financeira com sede na Alameda Xingu, 512, 7º andar, CEP 06455030, Alphaville, em Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.098.060/000145 (“Banco CBSS”), institui, com base nesse Regulamento, a Promoção “Mais Saúde pra você”,
mediante as condições estipuladas a seguir:
1.
Da Promoção
1.1. A Promoção tem por objetivo contemplar todos os clientes do Banco CBSS que possuem o
cartão de crédito ibiCard.
1.1.1. Os clientes que preencherem os requisitos previstos na cláusula 1.1. e 1.4 terão direito a
(i) 1 (uma) consulta com médico clínico geral (ii) e a realização de 1 (um) exame laboratorial
simples de glicemia em valor promocional nos estabelecimentos indicados na cláusula 4.
1.1.2. O valor promocional total, para a realização da consulta e do exame da cláusula 1.1.1, é
de R$ 50,00 (cinquenta reais), devendo o exame ser realizado com o mesmo médico clínico geral
que foi realizada a consulta.
1.2. Os clientes pagarão os serviços diretamente para os prestadores no ato do atendimento, de
acordo com os meios de pagamento disponíveis no estabelecimento.
1.3. O cliente apenas terá direito ao valor promocional dos serviços especificados na cláusula
1.1.1. do presente Regulamento.
1.3.1. Caso deseje realizar procedimentos adicionais, o custeio desses serviços será de inteira
responsabilidade do cliente.
1.4. Para terem direito aos benefícios da presente Promoção, os clientes devem atender
cumulativamente as seguintes condições:
1.4.1. Deve ter utilizado o cartão ibiCard nos últimos 30 dias.
1.4.2. O cartão ibiCard deve estar ativo e sem faturas em atraso.
1.5. A presente promoção não é cumulativa com outras promoções.
1.6. O Banco CBSS reserva-se o direito de alterar, suspender ou mesmo encerrar a Promoção a
qualquer momento, mediante aviso prévio aos clientes, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, por meio de informação em seus parceiros, bem como em outros canais de comunicação
que julgar necessários.
2.
Critérios de utilização
2.1 O cliente terá até 30 (trinta) dias, após o fim da vigência da Campanha, para utilizar os
serviços nos estabelecimentos indicados.
2.2. O cliente deverá realizar o agendamento prévio dos serviços diretamente com os
prestadores credenciados na Campanha, informando no ato do agendamento ser um cliente
ibiCard e participante da presente Promoção.
2.3. Para a realização do atendimento no local agendado, o cliente deverá apresentar o seu
cartão ibiCard e mencionar a Promoção.
2.4. O prestador de saúde deverá reconhecer a parceria e conceder o valor promocional previsto
na cláusula 1.1.2.
2.5. Apesar da qualidade do serviço prestado ser total responsabilidade do profissional da saúde,
qualquer situação anormal poderá ser informada pelo cliente no site www.ibimaisaude.com.br,
na área do cliente, através da abertura de uma ocorrência que será tratada pela empresa Rede
Mais Saúde Intermediação de Negócios Ltda., responsável pela disponibilização da rede
credenciada de profissionais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos das áreas da
saúde.
2.6. A presente Promoção não contempla atendimento de urgência e emergência.

3.
Da Vigência da Promoção
3.1. O prazo de vigência da Promoção será de 15/05/2017 à 15/07/2017, podendo ser
prorrogado a critério do Banco CBSS S.A. em comum acordo com a Rede Mais Saúde.
4.
Prestadores Credenciados
4.1. A lista dos profissionais da saúde prestadores dos serviços contemplados na Promoção
segue abaixo:
4.1.1. Dr. Agora
Zona Leste
Rua Domingos Paiva, 600 – Brás, São Paulo – SP – CEP: 03043-020
Ponto de referência: Dentro do Metrô Brás – SP
Zona Oeste
Rua Funchal, 449 – LJ 01 – Vila Olímpia, São Paulo – SP – CEP: 04551-060
Ponto de referência: Em frente a estação CPTM
Zona Sul
Av. Alberto Augusto Alves, 50 – Vila Andrade, São Paulo – SP – CEP: 05724-030
Ponto de referência: Dentro do Carrefour
Centro
Praça da Sé, S/N – Centro, São Paulo – SP – CEP: 01001-001
Ponto de referência: Dentro da Estação
4.1.2. Saúde na Mão
Zona Sul
Av. Alberto Augusto Alves, 50 – Vila Andrade, São Paulo – SP – CEP: 05724-030
Ponto de referência: Dentro do Carrefour
Zona Oeste
Av. dos Autonomistas, 2.359 – 1º andar – Centro, Osasco – SP – CEP: 06090-020
Centro
R. Coronel Xavier de Toledo – Centro, São Paulo – SP – CEP: 01048-100
Dentro do Shopping Light
4.1.3. Atende Mais
Zona Norte
Av. Deputado Emílio Carlos, 2.883 – Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo – SP – CEP: 02720-200
4.1.4. Centro Médico Hilarion
Zona Leste
Av. dos Expedicionários, 1.445 – Centro, Arujá – SP – CEP: 07400-000
5. Disposições Gerais
5.1. Quaisquer dúvidas, divergências, omissões ou situações não previstas neste Regulamento
serão dirimidas pelo Banco CBSS.

5.2. A simples participação nesta Promoção acarretará expressa aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Regulamento, que está disponível para consulta nos parceiros do Banco
CBSS e no site ibimaissaude.com.br.
5.3. Esta Promoção não implica qualquer tipo de concurso, sorteio ou operação semelhante e
não se enquadra em qualquer tipo de modalidade de álea ou competição, não estando,
portanto, sujeita a autorização prévia estabelecida na Lei 5.768/71.
5.4. Os endereços dos parceiros do Banco CBSS podem ser obtidos na Central de Atendimento.
5.5. A tolerância, omissão ou transigência do Banco CBSS quanto ao perfeito cumprimento dos
termos do presente Regulamento constitui-se mera liberalidade e não implicará renúncia ou
modificação das condições expressas neste Regulamento, nem tampouco poderá ser invocado
como precedente para novas concessões, idênticas ou não.
5.6. O Banco CBSS poderá estender, em todo ou em parte, esta Promoção aos seus demais
clientes, ao seu exclusivo critério.
6. Foro
6.1. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desse Regulamento, fica eleito o foro do domicílio
do Cliente.
Banco CBSS S.A.
Central de Atendimento ibiCard
4004 0127 - capitais e regiões metropolitanas
0800 701 0127 - demais regiões
SAC – Cancelamentos, Reclamações e Informações: 0800 333 8735 • Deficiência Auditiva ou de
Fala: 0800 333 8736 (atendimento 24 horas, 7 dias por semana) • Ouvidoria: 0800 333 1474
(atendimento de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h, exceto feriados). Banco CBSS S.A.:
Alameda Xingu, 512 – Ed. Evolution Corporate, 7º andar – Alphaville– 06455-030 – Barueri – SP
– CNPJ 27.098.060/0001-45.

