
Regulamento Clube de Vantagens UniAnchieta – Vi Vantagem 

Este regulamento tem como finalidade estipular as regras e condições gerais para a participação dos alunos 

e colaboradores (BENEFICIADOS) da instituição no clube de vantagens chamado VI VANTAGEM. 

O VI VANTAGEM é administrado pela SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA, com sede na Rua Bom 

Jesus de Pirapora, nº140, Centro, Jundiaí-SP, Cep 13.207-270, inscrita no CNPJ 50.953.959/0001-10. 

 A adesão ao programa VI VANTAGEM será opcional ao BENEFICIADO, nos termos informados neste 

regulamento, sendo indispensável ser aluno devidamente matriculado ou colaborador da Instituição. 

O BENEFICIADO é responsável pelo conhecimento e aceite deste regulamento. 

 

 A senha a ser utilizada para acesso ao portal, onde constarão os benefícios do programa, será a 

mesma utilizada para acesso à intranet (aluno on-line / funcionário on-line), sendo pessoal e 

intransferível e de seu exclusivo conhecimento, sendo vedada a utilização por terceiros, 

independentemente do motivo. As informações disponibilizadas pelo BENEFICIADO serão mantidas 

em sigilo e são de utilização exclusiva para acesso ao portal. 

 

 O programa VI VANTAGEM tem prazo de vigência indeterminado. 

 

 As vantagens e benefícios deste programa, não representam um sistema de pontuação, resgates ou 

recompensas. O BENEFICIADO deverá acompanhar as promoções disponíveis no VI VANTAGEM 

através dos canais de comunicação disponibilizados para este fim. 

 

 A adesão ao programa implica a aceitação do envio de e-mails, contatos telefônicos ou outros canais 

disponíveis com o objetivo de comunicação, pelo VI VANTAGEM. 

 

 É expressamente proibida ao BENEFICIADO, toda e qualquer comercialização de benefícios, 

vantagens, produtos e serviços obtidos através do VI VANTAGEM, incluindo vendas, cessões, 

apropriações com ou sem consentimento. A comprovação da pratica ensejará a exclusão do 

BENEFICIADO do VI VANTAGEM. 

 

 A participação no VI VANTAGEM não terá custo algum ao BENEFICIADO. 

 

  O VI VANTAGEM e seus respectivos representantes da SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 

LTDA se reservam o direito de modificar, ajustar e alterar vantagens, benefícios, bem como esse 

regulamento do programa VI VANTAGEM a qualquer momento. 

 

 A SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA não possui qualquer responsabilidade pelos 

produtos ou serviços prestados pelos PARCEIROS, sendo estes últimos os únicos responsáveis pela 

oferta apresentada. 

 

 Para uso dos descontos deverão os BENEFICIADOS imprimirem os respectivos vouchers mediante uso 

de senha pessoal e intransferível, apresentando-o na PARCEIRA juntamente com o comprovante de 

vínculo, ou como colaborador (crachá) ou como estudante (carteirinha), com a instituição. 

 

 Poderá a PARCEIRA verificar a autenticidade do voucher apresentado, por meio de sistema de 

validação online, disponibilizado pela instituição. 

 



 Os descontos e benefícios oferecidos por meio do VI VANTAGEM, apresentados pela PARCEIRA, não 

serão cumulados com quaisquer outros a que os BENEFICIADOS tenham direito. 

 

 Nenhum valor será repassado ao VI VANTAGEM, devendo os BENEFICIADOS acertarem diretamente 

com os PARCEIROS a aquisição de qualquer produto ou serviço.  


