
Regulamento: Benefícios Azul Seguro Auto com Cartão de Crédito Porto Seguro 

 

1. Público Alvo: 

Esta Campanha será válida para os seguintes públicos: 

1.1. Clientes que contratarem seguro novo ou renovarem o Azul Seguro Auto com pagamento 

do prêmio no Cartão de Crédito Porto Seguro; 

1.2. Clientes que contratarem seguro novo ou renovarem o Azul Seguro Auto e possuírem, no 

mínimo, 6.500 (seis mil e quinhentos) pontos no Programa de Relacionamento do Cartão de 

Crédito Porto Seguro; 

 

2. Vigência: 

2.1. Oferta válida para o período de 01/07/19 a 31/12/2019. 

 

3. Condições especiais promocionais: 

3.1. O desconto será concedido mediante pagamento realizado com o Cartão de Crédito Porto 

Seguro e será aplicado sobre o prêmio líquido.  

3.2. Não havendo utilização do cartão nas redes referenciadas 40 (quarenta) dias antes do 

vencimento do seguro, não haverá desconto na contratação e/ou renovação do seguro.  

3.3. Esta Campanha é referente, exclusivamente, ao produto Azul Seguro Auto e o benefício 

será válido apenas para apólice e cartão da mesma titularidade, sendo que o desconto não 

será concedido para apólice de terceiros, ainda que a apólice esteja sendo cobrada através do 

cartão. 

3.4. Clientes que tiverem pontos acumulados no Programa de Relacionamento do Cartão Porto 

Seguro recebem R$ 50 (cinquenta reais) a mais de desconto a cada 6.500 (seis mil e 

quinhentos) pontos resgatados na contratação ou renovação do Azul Seguro Auto: 

• Tabela não promocional até 30/06/19: a cada 6.500 (seis mil e quinhentos)  pontos = 

R$ 100 (cem reais) de desconto; 

• Tabela promocional de 01/07 a 31/12/19: a cada 6.500 (seis mil e quinhentos) pontos 

= R$ 150 (cento e cinquenta reais) de desconto.  

3.5. As transações válidas para pontuação serão convertidas em dólar. Nos Cartões Porto 

Seguro International e Gold, cada dólar equivale a 1 ponto, no Cartão Porto Seguro Platinum, 

cada dólar representa 1,5 pontos e no cartão Visa Infinite e MasterCard Black 2 a 2,2 pontos.  

3.6. O desconto é válido para pagamento com o Cartão de Crédito Porto Seguro. Para 

consultar os pontos, o cliente deverá acessar a área logada. 

3.7. Após a solicitação de resgate, o crédito com o valor do desconto será efetuado em até 60 

(sessenta) dias na fatura do Cartão de Crédito Porto Seguro. 



3.8. Esta campanha é disponibilizada pela PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, com sede na Alameda Barão de Piracicaba, nº 618/634 – Torre B – 4º andar – 

Lado B, Campos Elíseos, São Paulo/SP , inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.862.600/0001-10, que se 

reserva o direito de alterar qualquer condição deste Regulamento, incluindo, mas não se 

limitando, a alteração de prazo, condições do benefício, público alvo, dentre outros.  

3.9. Em caso de alteração de qualquer condição deste Regulamento, a PORTOSEG se reserva o 

direito de aplicar a alteração e comunicar os clientes utilizando todos os canais de 

comunicação utilizados para a divulgação deste Regulamento. 

 

 

 


