
 

MAX CARD TURISMO 

1.0 BENEFÍCIOS  

1.1 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. 

Atendimento em uma central única para reservas e esclarecimentos. 

2.0 TITULARES E DEPENDENTES  

Os titulares poderão incluir como dependentes: Cônjuge, Filhos, Pais e Sogros, sem limite de idade.  

 

3.0 DO PAGAMENTO  

Pessoa Jurídica: 

Pagará mensalmente ao CLUBE DE BENEFÍCIOS CAXINGUI a quantia acordada no fechamento, 

gerando um aditivo específico.  

 

4.O reajuste será aplicado anualmente pelo índice do IGPM ou qualquer outro que venha a 

substituí-lo.  

 

 

5.0 DA VIGÊNCIA  

365 dias contado do início da vigência renovado automaticamente.  

 

6.0 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.  

 

7.0 REDE  

Fica a critério do Clube de Benefícios Caxingui as alterações e exclusões de empresas prestadoras, 

entre outras, a qualquer tempo. 

 

8.0 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.  

  

 



9.0 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.  

 

10 REGRA  

O presente contrato não cria qualquer vínculo jurídico com o Clube de Benefícios Brasil, este 

desobrigado a responder por quaisquer litígios ou danos que possam surgir da relação entre os 

Usuários e Prestadores. Sendo assim, o Clube de Benefícios Brasil em hipótese alguma responderá 

civil ou criminalmente por quaisquer impasses e/ou divergências ocorridas entre os Usuários e as 

Empresas prestadoras.  

 

 


