
                                                                       

 

 

“Club MAPFRE ACCIONISTA” 

NORMAS DO PROGRAMA 

 

1. EMPRESA ORGANIZADORA. 

A empresa que organiza o Programa "Club MAPFRE Accionista" (doravante 

denominado "Programa"), regulamentado por estas normas (doravante denominadas 

"Normas"), é a MAPFRE S.A. empresa espanhola com sede em Carretera de Pozuelo, 

52 Majadahonda (Madrid), C.I.F. A-08055741 (doravante "MAPFRE"). 

2. OBJETO.  

“Club MAPFRE Accionista” vai permitir aos acionistas da MAPFRE S.A. (doravante, "o 

Acionista" ou "os Acionistas") desfrutar das vantagens do Programa de fidelidade Club 

MAPFRE oferecido pela sociedade espanhola Club MAPFRE S.A. (doravante, "Club 

MAPFRE"). 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.  

Os Acionistas que, não sendo membros do Programa Club MAPFRE como clientes da 

MAPFRE, cumpram às seguintes condições poderão se beneficiar do Programa: 

i. Sejam pessoas físicas residentes na Espanha. 

ii. Sejam titulares de, pelo menos, 1.000 ações da MAPFRE. 

O Acionista deverá cumprir ambas as condições sempre. Se alguma delas deixar de 

ser cumprida, o Acionista perderá sua condição de membro do Programa. 

4. INSCRIÇÃO.  

Qualquer Acionista que atenda às condições de participação e deseje participar do 

Programa deverá preencher o formulário fornecido para esse fim no site da MAPFRE, 

que pode ser acessado através do seguinte link 

https://www.formulariomapfreaccionistas.com/?lang=PT 

Assim que todas as informações necessárias forem concluídas, o Acionista receberá 

um e-mail no endereço fornecido no formulário que conterá um código de registro.  

Este código, juntamente com o seu número de DNI, permitirá que você se registre no 

Programa através do site, que lhe dará acesso imediato aos benefícios do Club 

MAPFRE. 

 

 

https://www.formulariomapfreaccionistas.com/?lang=PT
https://www.mapfretecuidamos.com/


                                                                       

 

 

5. BENEFÍCIOS. 

Os acionistas que se inscreverem acessarão o Programa dentro da categoria Prata do 

Programa Club MAPFRE, cujas vantagens podem ser consultadas no Anexo a estas 

Normas Legais, bem como em seu site. 

6. DURAÇÃO. 

O período de inscrição terá início em 20 de julho de 2018. A MAPFRE reserva-se o 

direito de modificar ou cancelar, sem necessidade de justificação e em qualquer 

momento, estas Normais Legais e a Promoção. A decisão, se tomada, será publicada 

no site https://www.mapfre.com/pt-br/ 

7. EXCLUSÕES. 

A MAPFRE reserva-se o direito de retirar do Programa qualquer Acionista que altere, 

cause danos de qualquer forma ou ameace o correto funcionamento e 

desenvolvimento do mesmo, ou faça uso abusivo dos serviços prestados através dele. 

Também se reserva este direito em relação a qualquer Acionista que prejudique ou 

danifique a imagem da MAPFRE, seus diretores, funcionários ou acionistas. 

8. INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA. 

Em caso de dúvidas, poderá obter informações adicionais no número de telefone do 

Gabinete do Acionista 900 10 35 33 (Espanha) ou (+34) 91 581 23 18 (estrangeiro). 

9. PROTEÇÃO DE DADOS. 

Para fins das disposições da legislação vigente em relação à proteção de dados 

pessoais, os dados pessoais fornecidos pelos Acionistas participantes do Programa 

serão incluídos em um arquivo cujo proprietário e controlador é a MAPFRE. Os direitos 

do Acionista e outros termos relacionados ao processamento de seus dados pessoais 

estão incluídos no formulário descrito no ponto 4 destas Normas Legais. 

10. LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO. 

Estas Normas serão interpretadas de acordo com a Lei espanhola. Para todas as 

questões relativas à interpretação, cumprimento e execução destas Normas, a 

MAPFRE e os Acionistas, renunciando expressamente a qualquer outra jurisdição ou 

privilégio que lhes possa corresponder, submetem-se à jurisdição e competência dos 

Tribunais de Madrid (capital). 

 

Majadahonda (Madrid), 20 de julho de 2018. 

 

 

https://www.mapfretecuidamos.com/particulares/ventajas-beneficios/que-es-el-plan/
https://www.mapfre.com/pt-br/


                                                                       

 

 

ANEXO: Vantagens do Programa Club MAPFRE (Categoria Prata) 

 

 

DESCONTOS E TREVOS 

O Programa Club MAPFRE permite aos seus membros amplas possibilidades de 

economizar, tanto no seu seguro como no seu dia a dia. 

Os membros têm um cartão que permite que eles se identifiquem e podem usar para 

diferentes propósitos: 

• Economizar até 5% em Trevos com seus reabastecimentos numa ampla rede 

de postos de gasolina. 

• Obter descontos diretos assim como em Trevos em lazer, compras de roupas 

esportivas, moda... na plataforma de Descontos em Grandes Marcas e Lazer 

em que há colaboração de marcas como Decathlon, Zalando, Booking, Ikea, 

Primark, Adidas, Nike, Reebok… 

Os “Tréboles” o Trevos são a moeda do Programa Club MAPFRE. 

1 TRÉBOL = 1 EURO 

Se desejar, os associados podem adquirir o Cartão de Crédito do Club MAPFRE. 

 

 

EXPERTOS E ASSESSORES 

 

Os membros podem desfrutar do assessoramento de profissionais e serviços gratuitos 

que farão mais fácil a sua vida e a vida da sua família. 

 

 



                                                                       

 

 

 

• Assessor Médico: Uma equipe de expertos em diferentes especialidades médicas 

dará resposta gratuita a suas consultas mediante chat, ligação ou e-mail. Também 

oferece a possibilidade de fazer videochamada.  

 

• Assessor Fiscal: Uma equipe de expertos em âmbito fiscal que lhe ajudará com 

suas gestões e revisará gratuitamente o rascunho da declaração do imposto da 

renda. 

 

• Experto “Yo Me Ocupo”: Vai lhe ajudar a pesquisar informação sobre formação, 

planos de lazer, descontos, escapadas e viagens e fará gestões em seu nome. 

 

• Experto em Orientação sobre Autos: Os assuntos relacionados com os veículos 

podem ser complicados, e por isso lhe ajudamos a resolver todas as dúvidas que 

possa ter. 

 

 

LAZER 

 

• Sorteios: São realizados periodicamente para todos os membros que desejarem 

participar. Nós sorteamos produtos de várias categorias (lazer, tecnologia...) até 

mesmo Trevos para os clientes economizarem nos seguros. 

 

• Eventos: Possibilidade de assistir em condições muito especiais às exposições 

culturais gratuitas da Fundación MAPFRE nas salas de Madrid e Barcelona.  

 

CLUBE DE MOTOS 

Os membros do Programa Club MAPFRE que tenham uma moto segurada na 

MAPFRE, terão direito também à Cuidamos tuMoto, um clube que oferece múltiplas 

vantagens para os amantes do mundo das motos: Moto Consultório, estacionamento 

exclusivo e guarda capacete em grandes eventos, guia Moto, revisão anual... 

 

E TAMBÉM…  

O membro possui uma Área Privada do Club MAPFRE na Área de Clientes da 

MAPFRE, onde pode consultar informações personalizadas como seus Trevos 

acumulados e trocados, sorteios dos quais participou, boletins informativos aos quais 

está inscrito... 

Você também pode conferir informações sobre o Plano de fidelidade no site 

www.mapfretecuidamos.com e no aplicativo da MAPFRE. 


