REGRAS DE PARTICIPAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CLUBE DE
BENEFÍCIOS DO PESCASHOW
Este Regulamento tem como finalidade estipular as regras e condições
gerais para a participação dos ESTABELECIMENTOS (REDE
CREDENCIADA) e ASSOCIADOS titulares do CARTÃO PESCASHOW no
programa de vantagens chamado CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW;
a fim de disciplinar a operacionalização, adesão e funcionamento, bem
como, estabelecer termos, condições, direitos e obrigações que deverão
pautar a utilização e o acesso a seus benefícios, promoções, descontos e
vantagens.
O programa Clube de Benefícios PESCASHOW é administrado por
PESCASHOW NA TV (programa de tv, organizador de eventos), pessoa
jurídica de direito privado com sede em São Bernardo do Campo – SP,
Bairro Rudge Ramos e inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.993.427/0001-30,
com endereço eletrônico http://pescashow.com.br
A adesão ao programa Clube de Benefícios PESCASHOW será opcional,
nos termos informados neste regulamento, sendo indispensável que o
ESTABELECIMENTO seja credenciado na Rede PESCASHOW e o
USUÁRIO seja titular do CARTÃO PESCASHOW.
Tanto o ESTABELECIMENTO como o USUÁRIO serão responsáveis pelo
conhecimento e aceite deste regulamento e pelas informações que forem
prestadas em seu cadastro, devendo manter atualizados seus dados
cadastrais, especialmente seu e-mail e telefones para contato.
DAS DEFINIÇÕES:
ASSOCIADO: É a pessoa física associada ao Clube
PESCASHOW, titular e/ou dependente do CARTÃO
devidamente ativado, com qual poderá ter acesso às
produtos e/ou serviços nas lojas conveniadas, nos
Regulamento.
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ADMINSTRADOR: É a empresa instituidora do Clube de Benefícios
PESCASHOW e responsável pela gestão do Programa de Relacionamento,
a qual obedecerá, os critérios estabelecidos nos termos deste Regulamento,
no caso, CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW.
ESTABELECIMENTO: É toda empresa participante, cadastrada na Rede
CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW, mediante Termo de Contrato,
onde oferece produtos e/ou serviços em condições diferenciadas para os
associados do CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW, nos termos deste
Regulamento e de acordo individual firmado com o ADMINISTRADOR para
determinado evento ou situação estabelecida em contrato particular.
PORTAL: É o endereço eletrônico na internet http://pescashow/

clubedevantagens/
que funcionará como o canal de comunicação do
CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW com os ASSOCIADOS, contendo
informações detalhadas acerca dos termos e condições de Benefícios,
Conveniadas, adesão e desligamento, bem como quaisquer notícias do
Programa de Vantagens nos termos deste Regulamento.
BENEFÍCIO: É qualquer promoção, desconto, vantagem, convite, oferta,
produto, serviço, auxílio, favor, privilégio, resultado proveitoso, ganho ou
outro direito qualquer disponível, oneroso ou gratuito, independente da sua
natureza, que o ASSOCIADO titular ou dependente do CARTÃO
PESCASHOW, tenha direito, enquanto partícipe do CLUBE DE
BENEFÍCIOS PESCASHOW, sujeito às suas próprias regras de acesso,
utilização, limites de responsabilidades e contrapartidas, todas identificáveis
no PORTAL nos termos deste Regulamento.
Os benefícios, no âmbito deste Regulamento, poderão ser classificados da
seguinte forma:
A) GRATUITO: quando o acesso ao benefício não importar o pagamento
complementar de qualquer valor, no acesso a produtos, serviços ou eventos
oferecidos ou produzidos pelos ESTABELECIMENTOS conveniados;
B) ONEROSO: quando o acesso ao benefício importar o pagamento
complementar de algum valor, ou desconto na aquisição de produtos,
serviços ou eventos oferecidos ou produzidos pelos ESTABELECIMENTOS
conveniados.
Os Benefícios onerosos podem envolver a aquisição de produtos e/ou
serviços por valor mais vantajoso do que o geralmente praticado pelo
ESTABELECIMENTO no mercado ou tabela de preços negociada entre o
ADMINISTRADOR e o ESTABELECIMENTO, a serem divulgados no
PORTAL.
DA FINALIDADE, VIGÊNCIA E ABRANGÊNCIA:
O CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW visa conceder aos seus
ASSOCIADOS, benefícios, promoções; descontos e vantagens; em
produtos e serviços, diferenciados e exclusivos, oferecidos pelos
ESTABELECIMENTOS conveniados e parceiros dos mais diversos
segmentos.
O CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW tem prazo de vigência
indeterminado e abrange todo o território nacional, o que torna possível a
fruição dos benefícios por todos os participantes residentes no país.
O CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW é uma plataforma de promoções
coletiva, consistindo na disponibilização de promoções de produtos e/ou
serviços de ESTABELECIMENTOS parceiros da BRASIL CONVÊNIOS com
preços de compra mais atrativos aos ASSOCIADOS titulares e usuários dos
CARTÕES PESCASHOW.
As promoções valerão por prazo indeterminado, sendo que a aquisição dos
produtos e serviços ofertados dar-se-á diretamente pelos ASSOCIADOS
junto aos ESTABELECIMENTOS, mediante o pagamento direto com a
apresentação prévia do CARTÃO PESCASHOW.
A cada promoção, o CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW poderá
determinar regras próprias de utilização, inseridas no conteúdo do Site.

DA INSCRIÇÃO E ADESÃO DO ASSOCIADO:
Poderão ser ASSOCIADOS no âmbito deste Regulamento, na condição de
titular do CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW, todas as pessoas físicas
civilmente capazes (art. 5º do Código Civil), regularmente inscritas no
cadastro de pessoas físicas (CPF) e que estejam devidamente cadastradas
e com aceite total ao regulamento do programa CLUBE DE BENEFÍCIOS
PESCASHOW.
A adesão ao programa CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW é onerosa,
ou seja, os ASSOCIADOS deverão pagar taxa de adesão e anuidade de
manutenção. Os ESTABELECIMENTOS não terão qualquer custo para
participar. Ao acessar e utilizar CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW, os
ASSOCIADOS estão concordando expressamente com esse
REGULAMENTO.
No PORTAL encontrar-se-ão todas as informações e orientações
pertinentes e necessárias para a utilização do Programa de Relacionamento
do CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW.
DO ASSOCIADO E SUAS RESPONSABILIDADES:
O ASSOCIADO está ciente de que o CLUBE DE BENEFÍCIOS
PESCASHOW não detém a posse nem propriedade dos produtos e/ou
serviços ofertados através do Site, e que as promoções são realizadas em
nome do respectivo ESTABELECIMENTO credenciado.
O ASSOCIADO deverá aceitar previamente o recebimento de qualquer
mensagem de e-mail ou de SMS de caráter informativo, referentes às
comunicações específicas das promoções já vigentes ou que venham a ser
disponibilizadas no Site, bem como outras mensagens de natureza
comercial, tais como ofertas dos terceiros licenciantes do CLUBE DE
BENEFÍCIOS PESCASHOW, bem como as novidades do Site. Caso o
ASSOCIADO não deseje mais receber referidas mensagens deverá solicitar
o cancelamento do seu envio no próprio site do CLUBE DE BENEFÍCIOS
PESCASHOW.
DO ESTABELECIMENTO E SUAS RESPONSABILIDADES:
O ESTABELECIMENTO credenciado ao CLUBE DE BENEFÍCIOS
PESCASHOW, disponibilizará tratamento diferenciado ao ASSOCIADO,
ofertando produtos e serviços com preços diferenciados e condições
especiais de pagamento; bem como, acesso a promoções, descontos ou
quaisquer outras vantagens, cujo acesso, é exclusivo dos ASSOCIADOS do
CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW.
O pagamento de qualquer produto, serviço ou evento será realizado na hora
da aquisição/acesso mediante a apresentação da carteira do CLUBE DE
BENEFÍCIOS PESCASHOW válida, que lhe garantirá a vantagem/benefício
destinado aos ASSOCIADOS.
Todos os anúncios e promoções realizadas pelo ESTABELECIMENTO em
favor dos ASSOCIADOS deverão necessariamente conceder condições
mais vantajosas que as ofertadas ao mercado em geral, bem como a
eventuais usuários de outros programas de benefícios.
O ESTABELECIMENTO indenizará o CLUBE DE BENEFÍCIOS

PESCASHOW, diretores, administradores, colaboradores, representantes e
empregados por qualquer demanda promovida por outros
ESTABELECIMENTOS, ASSOCIADOS ou terceiros decorrentes de suas
atividades no Site ou por seu descumprimento dos Termos de Uso ou pela
violação de qualquer lei ou direitos de terceiros, incluindo honorários de
advogados e custas judiciais.
DO ADMINISTRADOR E SUAS RESPONSABILIDADES:
O CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW não se responsabiliza pelas
descrições dos serviços e/ou produtos das promoções, uma vez que são
apresentadas exclusivamente pelos ESTABELECIMENTOS, em arquivos
“fechados”, cabendo ao ADMINISTRADOR apenas a sua inserção no site
do CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW.
As fotografias ou vídeos relativos a tais produtos e/ou serviços, bem como
os seus nomes comerciais, marcas ou sinais distintivos de qualquer classe
contidos no Site dizem respeito aos produtos e/ou serviços reais ofertados e
colocados à venda, com a intenção de prestar a maior quantidade de
informações verdadeiras e exatas sobre os produtos ou serviços e suas
respectivas características.
Eventuais solicitações de devoluções deverão ser realizadas diretamente ao
ESTABELECIMENTO credenciado; sejam em decorrência de vícios de
qualidade ou quantidade dos produtos e/ou serviços adquiridos pelos
ASSOCIADOS e que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da
embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária; respeitadas as variações
decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição
das partes viciadas.
O CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW tomará todas as medidas
possíveis para manter a confidencialidade e a segurança descritas nesta
cláusula, porém não responderá por prejuízo que possa ser derivado da
violação dessas medidas por parte de terceiros que utilizem as redes
públicas ou a internet, subvertendo os sistemas de segurança para acessar
as informações dos ASSOCIADOS.
O CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW não será responsável pelo uso
indevido ou inapropriado do Site pelo Usuário, nem por quaisquer perdas e
danos sofridos pelo Usuário ou por qualquer terceiro em decorrência do seu
uso indevido ou inapropriado.
Tendo em vista a impossibilidade de funcionamento integral e ininterrupto de
qualquer sistema de telecomunicação ou de informática, durante 365 dias
por ano, 24 horas por dia, nesta situação de fragilidade também se
incluindo, em razão de sua complexidade, a disponibilização dos serviços
objeto do presente Contrato, inclusive em razão da dependência de serviços
de telecomunicações prestados por terceiros, o Ofertas e Promoções não
garante, de nenhuma forma, a prestação do serviço de forma ininterrupta e/
ou isenta de erros.
DAS FORMAS DE RESCISÃO:
ASSOCIADO: O ASSOCIADO que desrespeitar as regras estabelecidas no

presente termo, bem como aquelas apostas no site do CLUBE DE
BENEFÍCIOS PESCASHOW, assim como desrespeitar as regras internas
dos ESTABELECIMENTOS credenciados, perderá o direito ao uso do seu
credenciamento e consequentemente aos benefícios do CLUBE DE
BENEFÍCIOS PESCASHOW, sem direito a qualquer restituição de valores
pagos, seja a título de expedição da carteira, seja a título de anuidade já
pagos.
Da mesma maneira, será descredenciado, sem qualquer direito a
restituição, ficando impossibilitado de novo cadastramento pelo prazo de
seis (6) meses, dobrando na reincidência, aquele ASSOCIADO que agir em
desacordo dentro dos pesqueiros conveniados, cujos atos sejam relatados
por escrito pelo estabelecimento. O ASSOCIADO assumirá individual e
isoladamente todos os prejuízos que vier a causar aos
ESTABELECIMENTOS conveniados, respondendo também pelas perdas e
danos que vier a causar ao CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW ou à
sua imagem.
ESTABELECIMENTO: O ESTABELECIMENTO que descumprir as regras
estabelecidas no presente instrumento, bem como não cumprir com as
promoções e propagandas divulgadas no site do CLUBE DE BENEFÍCIOS
PESCASHOW, terá seu cadastramento cancelado, com imediata
informação a todos os ASSOCIADOS via aplicativo, bem como terá as
informações do descredenciamento divulgadas no site oficial do CLUBE DE
BENEFÍCIOS PESCASHOW, ficando impedido de novo credenciamento por
um período mínimo de seis (6) meses, dobrando na reincidência.
As perdas e danos que os ESTABELECIMENTOS vierem a causar aos
ASSOCIADOS, serão por eles suportadas individual e isoladamente, não
sendo admitido qualquer tipo de sucessão ou conexão com o CLUBE DE
BENEFÍCIOS PESCASHOW, que poderá exigir o competente ressarcimento
por eventuais prejuízos que venha a suportar em razão de danos causados
pelos ESTABELECIMENTOS aos ASSOCIADOS.
ADMINISTRADOR do CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW: O
administrador do CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW poderá encerrar
as parcerias e as adesões a qualquer tempo, justificando o ato, com base
em fatos e provas que desabonem a conduta tanto de um ASSOCIADO
quanto de um ESTABELECIMENTO, não ficando, contudo, sujeito a
qualquer ressarcimento por qualquer tipo de perdas que o infrator venha a
sofrer. O ADMINISTRADOR poderá encerrar as atividades do CLUBE DE
BENEFÍCIOS PESCASHOW a qualquer tempo, sem que para isso tenha
que ressarcir ou indenizar quem quer que seja, respeitando os prazos de
adesões, promoções e eventuais patrocínios.
COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES:
O CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW não vende ou aluga as
informações pessoais para terceiros.
Para ajudar a fornecer nossos serviços ou para prestar um melhor serviço
para você, com propósitos de negócios, ocasionalmente fornecemos
informações a outras empresas que trabalham conosco, como por exemplo:
• Proteção ou defesa dos nossos direitos legais ou de propriedade, ou de
nossos Usuários.

• Personalização do conteúdo e anúncios de acordo com perfil e
preferências dos Usuários.
CONDIÇÕES GERAIS:
É proibida a cópia, distribuição, transmissão, publicação, conexão ou
qualquer outro tipo de modificação do Site sem expressa autorização do
CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW.
Qualquer violação do disposto nesta cláusula constituirá infração de direitos
de propriedade intelectual e sujeitará o ESTABELECIMENTO ou
ASSOCIADO às sanções administrativas, civis e criminais aplicáveis.
A tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de qualquer das
obrigações da outra não será considerada novação ou renúncia a qualquer
direito, constituindo mera liberalidade, que não prejudicará o posterior
exercício de qualquer direito.
O presente instrumento não estabelece entre as Partes qualquer forma de
sociedade, associação, vínculo trabalhista, previdenciário, securitário ou
relação de emprego, e também não outorga qualquer poder de mandato às
partes contratantes, sendo-lhes vedado assumir compromissos diante de
terceiros, uma em nome da outra.
Com o dinamismo das relações digitais, a Política de Privacidade e
Segurança pode ser modificada, alterada, acrescentada pela BRASIL
CONVÊNIOS periodicamente, sem prévia comunicação. Portanto, é
recomendável a leitura recorrente das disposições contidas nesta Política.
Ao utilizar-se do site do Clube de Benefícios BRASIL CONVÊNIOS após tais
mudanças, ESTABELECIMENTO e USUÁRIO estão consentindo
novamente com os termos da Política de Privacidade e Segurança revisada
.
As partes aceitantes do Presente Termo de REGRAS DE PARTICIPAÇÃO E
UTILIZAÇÃO DO CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW, elegem o Foro
da Comarca de São Bernardo9 do Campo - SP para dirimir quaisquer
questões decorrentes do que aqui restou pactuado, renunciando a qualquer
outro independentemente de qualquer privilégio.
Caso o ESTABELECIMENTO ou ASSOCIADO deseje o cancelamento da
sua condição de participante do Clube de Benefícios deverá encaminhar
pedido de desligamento junto ao SAC: sac@pescashow.com.br
São Bernardo do Campo/SP, setembro de 2017.
CLUBE DE BENEFÍCIOS PESCASHOW
DE ACORDO,

ASSINATURA:
NOME:

APELIDO:
RG:
CPF:
CIDADE:
EMAIL:
TEL:(
CEL: (

)
)

DATA ADESÃO:
TAXA DE ADESÃO ANUAL R$ 100,00 (CEM REAIS) SENDO
DEPOSITADOS OU POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.
BANCO ITAÚ
AG. 7154
C/C: 11335-6
LUCIANO PROVENZANO PASQUAL
CPF: 269.280.488-08
ENVIAR COMPROVANTE POR WHATSAPP (11)9.7343.6503
* A CNP SERÁ ENVIADA EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO.

