REGULAMENTO
Campanha Black Week e Black Friday – Novembro 2018

Produtos participantes
Seguro

Seguro

Seguro

Auto

Residencial

Vida

01 - DISPOSIÇÕES INICIAIS
A Youse participa da Black Friday 2018 com os produtos Seguro Auto, Seguro Residencial e
Seguro Vida, conforme condições de contratação específicas. As ofertas são válidas somente
entres os dias 19 de novembro de 2018 e 25 de novembro de 2018 para as novas aquisições
realizadas exclusivamente através do site da Youse (https://www.youse.com.br/) ou do
aplicativo da Youse, disponível para Android e iOS.

02 - DAS OFERTAS
A) Seguro Auto
O produto oferecerá um desconto sobre o valor total do seguro e, após a aprovação da
vistoria, a Youse enviará um e-mail com um voucher para que o segurado escolha uma
experiência, que será atribuída ao CPF utilizado na contratação do seguro.

B) Seguro Residencial
O produto oferecerá um desconto sobre o valor total do seguro. Após a confirmação do
pagamento, a Youse enviará, em até 2 dias, um e-mail com um voucher para que o segurado
escolha uma experiência, que será atribuída ao CPF utilizado na contratação do seguro.

C) Seguro Vida
O produto oferecerá um desconto sobre o valor total do seguro. Após a confirmação do
pagamento, a Youse enviará, em até 2 dias, um e-mail com um voucher para que o segurado
escolha uma experiência, que será atribuída ao CPF utilizado na contratação do seguro.

03- RESGATE DO PRÊMIO
Promoção válida para pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos, que adquirirem um seguro
Youse Auto, Residencial ou Vida, entre os dias 19/11/2018 e 25/11/2018 ou enquanto durar o
estoque de 4.890 (quatro mil, oitocentos e noventa) ofertas. O cadastro no site da promoção
deverá ser feito até 31/12/2018. As experiências de beleza e bem-estar e de fitness/esportes
estão disponíveis apenas em cidades com mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes e nem
todas as experiências estão disponíveis em todas as cidades. Não será permitida a utilização da
experiência em estabelecimentos em que o participante/CPF já seja cadastrado/matriculado.
Só será admitida uma experiência por CPF e por estabelecimento, inclusive se for uma rede. O
voucher é válido por 90 dias após seu recebimento no e-mail. Consulte o regulamento
completo

da

promoção

e

as

demais

condições

das

ofertas

no

site

http://premiostipovoceyouse.com.br/.

03- INFORMAÇÕES GERAIS
Youse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Os produtos comercializados neste site são garantidos pela Caixa Seguradora S.A., inscrita no
CNPJ nº 34.020.354/0001-10, sediada no SHN, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, CEP 70701 050
– Brasília DF, sendo intermediados pela Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação à sua comercialização.
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