
BLACK FRIDAY GÊNESIS BENEFÍCIOS 2022 
 
1. Introdução 

 
1.1 A Gênesis Benefícios a fim de promover mais um benefício criou a Promoção Black Friday 
Gênesis Benefícios. 

 
2. Disposições Gerais 

 
Solicite uma cotação e concorra automaticamente a uma motocicleta Honda PCX Básica ou PIX de R$ 
15.000 (quinze mil reais). O cadastro deve ser feito através do link 
https://genesisbeneficios.org.br/BlackNovember2022/  
  Fechando sua adesão no mês da Black Friday (Novembro/2022) o associado ganhará a isenção de duas 
mensalidades.  
 
3. As regras 

 
3.1 Os associados que fecharem a adesão no mês de Novembro/2022, ganharão isenção de duas 
mensalidades.  
 
3.2 Para ter direito a isenção das duas mensalidades, o associado não poderá fazer uso de nenhum dos 
serviços oferecidos pelo plano contratado o associado perde automaticamente o direito a isenção das 
mensalidades descritas na Promoção Black Friday. 
 
3.3 Em caso de Roubo/ Furto com recuperação do veículo o associado perde o direito a isenção  das 
duas mensalidades descritas na promoção Black Friday  
 
3.4 Em caso de colisão ou Proteção a terceiros o associado perde o direito a isenção de duas 
mensalidades descritas na Promoção Black Friday. 
 
3.5 Em caso de utilização de algum benefício adicional contratado, o associado perde o direito a 
isenção de duas mensalidades descritas na Promoção Black Friday. 
 
3.6 Em caso de pagamento da mensalidade fora do vencimento o associado perde o direito a isenção 
das duas mensalidades descritas na promoção  Black Friday  
 
3.7 Substituição de placa e troca de titularidade não se enquadram dentro da promoção.   

4. Observações 
 
4.1 O Sorteio da moto será realizado no dia 01 de Dezembro de 2022 ao vivo no instagram oficial da 
Gênesis Benefícios, ás 15h.  
 
4.2 A compra da MOTO será realizada no nome do ganhador, e o prazo de entrega é diretamente 
com a concessionaria, caso o ganhador opte pelo PIX será feito em até 72h após o sorteio.  
 
4.3 Caso o associado cumpra todas as regras deste regulamento, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, ele 
terá a isenção da décima primeira mensalidade e décima segunda mensalidade.  

 
5. Disposições Gerais 

Quaisquer situações adversas às expostas neste regulamento serão analisadas pela presidência. Esta 
campanha é realizada pela Gênesis Benefícios, inscrita no CNPJ: 17624.808/0001-42. A Gênesis Benefícios 
reserva-se o direito de divulgar o nome dos associados beneficiados através do site 
www.genesisbeneficios.org.br suas redes sociais. 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. 

 


