Condições parceria Porto Seguro e Grupo Hering

Benefício para clientes, funcionários e corretores Porto Seguro:
10% de desconto válido para as marcas: Hering, Hering Kids e Dzarm, por meio do link da parceria, acessível
pelo site do Clube Porto (www.clubeportoseguro.com.br) . Benefício válido para 01 (um) cupom por compra
e não cumulativo com outras campanhas e promoções distribuídas pela CIA. HERING. O benefício não é
transferível e não poderá ser comercializado ou convertido em dinheiro.

Regras de utilização
Os descontos deste benefício e/ou promoção concedidos não são cumulativos e não são dedutíveis no valor
do frete. Benefício válido apenas na loja virtual. Após acessar essa página, caso o usuário clique em algum
banner de cupom ou alguma publicidade do Grupo Hering, exemplo: e-mail marketing, anúncios no Google,
Facebook, buscadores entre outros; é necessário que acesse novamente o link dessa promoção para reativar
o cupom. Para comparar o preço das ofertas deste benefício com o site regular, necessário acessar
navegadores de internet diferentes, limpar o cache e/ou usar a guia anônima do Chrome. Em caso de
inconsistência na aplicação do benefício da parceria, o cliente deve entrar em contato pelo SAC da Porto
Seguro, pelo link https://www.clubeportoseguro.com.br/fale-conosco, antes da efetivação do pedido. A
Porto Seguro se reserva o direito de alterar parceiros e/ou benefícios sem aviso prévio.

Benefício para Clientes Cartão Porto Seguro:
10% de desconto válido para as marcas: Hering, Hering Kids e Dzarm, por meio do link da parceria acessível
pelo site Shopping Porto Seguro (www.shoppingportoseguro.com.br) , mediante pagamento com o Cartão
Porto Seguro. Benefício válido para 01 (um) cupom por compra e não cumulativo com outras campanhas e
promoções distribuídas pela CIA. HERING. O benefício não é transferível e não poderá ser comercializado ou
convertido em dinheiro.

Regras de utilização
Benefício válido apenas na loja online, através do hotsite da parceria (entrada obrigatória pelo link
disponível no Shopping Porto Seguro Cartões). Oferta não cumulativa com outras promoções ou cupons.
Desconto não é válido em lojas físicas. O desconto não é dedutível do valor do frete. Após acessar a página,
caso o usuário clique em algum banner de cupom ou alguma publicidade da Renner exemplo: e-mail
marketing, anúncios no google, facebook, buscadores entre outros; é necessário que acesse novamente o
link dessa promoção para reativar o cupom. Para comparar o preço das ofertas deste benefício com o site
regular, necessário acessar navegadores de internet diferentes. É obrigatório o pagamento com o Cartão de
Crédito Porto Seguro. Em caso de inconsistência na aplicação do benefício da parceria, o cliente deve entrar
em contato com a Central de Relacionamento do Cartão Porto Seguro, pelo telefone (11) 4004-3600 antes
da efetivação do pedido. Confira informações no termos e condições disponível no link da parceria. A Porto
Seguro se reserva o direito de alterar parceiros e/ou benefícios sem aviso prévio.

