
Gênesis Benefícios – Cada Vez Mais Digital  
 

1. Introdução  

 

1.1 Gênesis Benefícios a fim de promover mais um benefício criou a Ação: Cada Vez Mais 

Digital. 

 

2. Disposições Gerais  

 

2.1 O Associado ou futuro associado que aderir a modalidade de envio do boleto digital, 

declara em caráter de forma não revogável, não mais receber em papel os boletos de cobrança 

passando a ter ciência destes boletos, exclusivamente, por meio eletrônico. O associado que 

optar pelo boleto digital, irá concorrer a um Iphone 13.  

 

3. As regras 

 

3.1 Os associados ativos na base deverão entrar em contato com a Central de Atendimento da 

Gênesis Benefícios, solicitar a troca de modalidade de envio do boleto para digital e efetuar o 

pagamento no dia do seu vencimento, e manter o pagamento em dia;  

 

3.2 Aos futuros associados, no ato da adesão deverão escolher a modalidade de envio de 

boleto digital e efetuar o pagamento no dia do seu vencimento, e manter o pagamento em 

dia; 

4. Observações 

 

4.1 O RESULTADO será ao vivo no dia 28/06/2022 no Instagram @genesisbeneficios. 

4.2 O Setor de Marketing junto ao Setor Financeiro fará a conferência e validação do vencedor 

e depois, entrará em contado para agendar a retirada do prêmio em nossa base comercial 

localizada no Centro Empresarial – Rua: Almirante Grenfall, 405 – Bloco Verde – 7° andar – 

Parque Duque - Duque de Caxias - RJ, 25085-135.  

 

4.3 O ganhador terá até 7 dias úteis para a retirada do prêmio e desde já autoriza a captação 

de sua imagem mediante registros audiovisuais e fotográficos, podendo tais registros serem 

utilizados em quaisquer mídias, impressa, internet, eletrônica e televisiva, para fins de 

divulgação da premiação. 

 

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.com.br e suas redes sociais. A 

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. 

 

VIVA TRANQUILO, VIVA GÊNESIS 


