
 

 

Regulamento SEU BOLETO CONGELADO 
 

 

1. Introdução 
 

1.1 Gênesis Benefícios, com sede no estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob nº 17.624.808/0001-
42, situada a Rua Almirante Grenfall, 405 – Parque Duque –DC  - CEP 25085-135, a fim de promover 
conforto aos seus associados em tempo de crise, devido ao surto da COVID-19 tem a iniciativa em 
criar uma ação nomeda BOLETO CONGELADO. 

 

 

2. Discrições geral 
 

2.1 A Gênesis Benefícios te dará a oportunidade de congelar o seu boleto, mantendo os benefícios da 
*Assistência 24h com seguintes serviços -  Socorro mecânico emergencial, troca de pneu, regarga de bateria, 
chaveiro, taxi/veículo de App, retorno ao domicilio ou continuação de viagem, hospedagem; seguindo as regras 
utilização de cada serviço. Nos veículos com aparelho com rastreador instalado, receberão o benefício adicional 
de monitoramento com acesso liberado à localização. 
 
* Todos os serviços da Assistência 24h, não poderam ser utilizados mais de uma vez no mês e sem acumulo 
por não utilização. 
 

2.2 O prazo estipulado para utilização da ação BOLETO CONGELADO será de até 60 dias, no período 
determinado o veículo não contará com a proteção contra os seguintes benefícios:  
 

 - Roubo 
 - Furto 

- Colisão total e parcial 
 - Cobertura para danos a terceiros / Danos materiais e pessoais; 
 - Incêdio 
- Carro reserva 
 - Proteção para vidros / Comum e premium 
- Proteção GNV 
-Proteção de retrovisores, faróis e lanternas / Nacional e importado 
- Pequenos Reparos 
 

2.3 Após o prazo de 60 dias, o associado deverá efetuar o pagameto do boleto que permaneceu congelado 
e efetuar uma revistoria para volta das condições completa da proteção automotiva.  
A vistoria e o pagameto deverão ser realizados juntos.  
 
 
 

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 site 
www.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. 


