REGULAMENTO
Campanha Black Friday Novembro 2020
Produtos participantes
Seguro Auto

01 - DISPOSIÇÕES INICIAIS
A Caixa Seguradora/Youse participa da Black Friday 2020 com o produtos Seguro Auto, conforme
condições de contratação específicas. As ofertas são válidas somente a partir de 03/11/2020 até
30/11/2020 para as indicações feitas para o seguro auto, para as novas aquisições que respeitem as
regras gerais do programa “Convide Amigos e Ganhe".
02 - DAS OFERTAS
A) Seguro Auto
O produto Seguro auto durante a duração da Black Friday, período de 03/11/2020 até 30/11/2020,
estará sujeito às alterações das regras do “Convide Amigos e Ganhe” para o período da Black Friday
e seguirá tudo o que está contido no Regulamento específico do programa. Disponível em:

https://cdn.youse.com.br/docs/regras-gerais-convide-amigos-e-ganhe.pdf
A.1) Informações gerais sobre o “Convide Amigos e Ganhe”:
De 03 até 30 de novembro de 2020, o Programa terá edição especial, em que o participante
INDICADO que fizer a aquisição de uma apólice do Seguro Auto, dentro deste período, através do
link do participante INDICADOR e obedecendo as demais regras do regulamento do programa,
receberá um desconto de R$150 reais.
O valor da recompensa do INDICADOR também será de R$ 150, obedecendo as demais regras do
Regulamento e dentro do período de 03 à 30 de novembro de 2020.
03 - INFORMAÇÕES GERAIS
Youse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora. Os produtos
comercializados são garantidos pela Caixa Seguradora S.A., inscrita no CNPJ no
34.020.354/0001-10, sediada no SHN, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, CEP 70701 050 – Brasília
DF, sendo intermediados pela Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. O registro deste plano na
SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.
Processo SUSEP Seguro Auto no 15414.900039/2016-18; Processo SUSEP Seguro Residencial no
15.414.900040/2016-34 e Processo SUSEP Seguro Vida no 15.414.900041/2016-89. As condições
contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto a SUSEP
poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de
processo constante da apólice/proposta.
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