
CONDIÇÕES GERAIS 
 

SAÚDE 
 

ABRASA 
 

Direito à uso de consultórios médicos, clínicas, hospitais e laboratórios, denominados 
PARCEIROS SOLIDÁRIOS onde poderão ser realizados os procedimentos, pagando uma 
franquia por utilização, com custo pré-determinado pelos parceiros.  
 
Os pagamentos e agendamento dos procedimentos serão efetuados diretamente entre 
nossos afiliados e os parceiros solidários credenciados no ato do atendimento.  
 
Consulta dos endereços dos Parceiros e valores de franquias na área exclusiva para afiliados 
no site.  
 
Não se trata de plano de saúde e não existem procedimentos gratuitos.  
 
Abrangência: São Paulo e Grande São Paulo.  
 

DR. CONSULTA 
 

Direito à uso da rede de clínicas com descontos para consulta presencial ou tele consulta por 
vídeo, quando for realizar o pagamento seja por internet ou presencial apresentar o código 
do voucher para obter os descontos exclusivo para nossos afiliados. 
Para obter o voucher entrar na área exclusiva do site do Clube Caxingui, toda vez que for 
utilizar, pois mesmo será alterado semanalmente. 
 
 

SORRIDENTS 
 

Direito à uso da rede Sorridents, com uma tabela diferenciada com o custo menor dos 
aplicados em todas unidades. 
 
Os pagamentos e agendamento dos procedimentos serão efetuados diretamente entre 
nossos afiliados e as unidades da rede.  
 
Consulta dos endereços e telefones das unidades na área exclusiva para afiliados no site.  
 
 
 
 
 
 
 



CLUBE ALPES DA CANTAREIRA 
 

(Zona Norte - Santana – Cantareira – São Paulo/Capital) 
 

Endereço: Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, 19600 - CEP 02367-075, Jardim das Pedras 
(Santana), São Paulo - SP.  
 
Os beneficiários da Contratante terão o direito de uso e frequência do parque aquático 
pagando a franquia de R$ 20,00 (Vinte Reais) para passar o dia, incluindo incluso Exame 
Médico.  
 
A utilização das demais dependências será regida pelas regras do clube.  
 
O pagamento será efetuado na portaria do clube sendo obrigatória apresentação do cartão 
e o RG na portaria não havendo necessidade de reserva.  
 

TURISMO 
 

Disponibilizamos Colônias de férias, pousadas, chalés mobiliados e hotéis com total conforto, 
segurança e infraestrutura, de norte ao sul do país, a sua disposição e de toda sua família ou 
colaboradores com descontos de até 60% nas diárias e pacotes. 
 
Abrangência: Território Nacional.  

 
 
 

O Titular poderá colocar 07 (sete) dependentes, sem custo adicional.  
Esposa – Filhos – Pais – Sogros  
 
DO PAGAMENTO  
 
Pessoa Jurídica pagará mensalmente ao CLUBE DE BENEFÍCIOS CAXINGUI a quantia acordada 
no fechamento, gerando um aditivo específico.  
 
O reajuste será aplicado anualmente pelo índice do IGPM ou qualquer outro que venha a 
substituí-lo.  
 
DA VIGÊNCIA  
 
365 dias contado do início da vigência renovado automaticamente.  
 
 



DO CANCELAMENTO  
 
Este contrato poderá ser cancelado por ambas as partes a qualquer tempo sem qualquer tipo 
de multa estipulada mediante a aviso prévio de 30 dias.  
 
REDE  
 
Fica a critério do Clube de Benefícios Caxingui as alterações e exclusões de empresas 
prestadoras, entre outras, a qualquer tempo. 
 
 
 
DO PAGAMENTO AOS PRESTADORES  
 
Os pagamentos, tratativas e agendamento serão efetuados diretamente entre os usuários e 
a Empresa Prestadora ou profissional no ato do atendimento.  
 
Não existem serviços, produtos ou procedimentos gratuitos neste contrato.  
 
DA UTILIZAÇÃO  
 
O manual e regras de utilização com os endereços, telefones e valores de franquias dos 
Parceiros encontram-se na área exclusiva para afiliados em nosso site 
www.clubecaxingui.com.br 24 horas podendo ser solicitado por e-mail pelos os usuários da 
Contratante na nossa central (11) 3721-2112.  
 
 
REGRA  
 
O Clube de Benefícios Caxinguí, está desobrigado a responder por quaisquer litígios ou danos 
que possam surgir da relação entre os Afiliados, Usuários, Compradores, Fornecedores ou 
Prestadores de serviços, anunciantes, sendo assim em hipótese alguma responderá civil ou 
criminalmente por quaisquer impasses e/ou divergências ocorridas entre as partes. 
 
 

 
(11) 3721-2112 

 
clube@clubecaxingui.com.br 
www.clubecaxingui.com.br 


