
Promoção Aniversário Premiado 6 Anos Gênesis Benefícios  

  

Regulamento 

  

1.      Introdução 
  

1.1 Gênesis Benefícios a fim de promover mais um benefício aos seus associados 
criou a PROMOÇÃO  ANIVERSÁRIO PREMIADO  6 ANOS GÊNESIS BENEFÍCIOS 

  

2.      Disposições Gerais 
  
       -  Todos os associados que pagarem seu boleto em dia, concorrerão à premios: 
  
Premio 01 - Smartphone Samsung Galaxy A20 Preto 32GB  

Premio 02 - Smart TV LED 32" HD LG 

 Premio 03 - Notebook Samsung Dual Core 4GB 64GB SSD Tela Full HD 13.3” 

O sorteio será realizado no dia 01 de Outubro de 2019 ao vivo no Instagram às 16:00h 

O  Setor Comercial/Marketing fará a conferência e validação dos vencedores, e logo após 
entrará em contado para agendar a retirada dos prêmios. 

O resultado do sorteio será divulgado em nossas redes sociais, juntamente com as fotos/e ou 
vídeos dos  vencedores. 

Os prêmios serão entregues em nossa base Comercial: Rua Almirante Grenfall, 405- Bloco 3 – 
Loja 4 – Parque Duque – Duque de Caxias /RJ CEP:25085-135 

Os prêmios só poderão ser retirados após a assinatura do termo de Autorização de Imagem, 
fotos e  vídeos de agradecimento do vencedor. 

O prazo para retirada dos prêmios será de 10 dias após a comunicação. 

 3.      Observações 

  
Quaisquer situações adversas às expostas neste regulamento serão analisadas 

pela Diretoria. Esta campanha é realizada pela Gênesis Benefícios, inscrita no 

CNPJ: 17.624.808/0001-42. 

A Gênesis Benefícios reserva-se o direito de divulgar o nome dos associados beneficiados 
através do sitewww.genesisbeneficios.com.br e suas redes sociais. 

  

http://www.genesisbeneficios.com.br/


A Gênesis Benefícios se reserva no direito de alterar ou finalizar esta campanha, sem a 
necessidade de aviso prévio, desde que isso não gere nenhum tipo de prejuízo ao 
associado. 
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