
 
 

 



 
 

 
 

  

 

                                                                                                         Objetivo 

O principal objetivo do Clube de Benefícios, é oferecer descontos em serviços e produtos, tanto para 

empresários, seus familiares e colaboradores. Desta forma, buscando aumentar a motivação do colaborador 

em fazer parte da empresa e as vantagens da empresa em ser associada. Além disso, é uma forma de tornar 

as empresas parceiras do clube mais competitivas, sendo que, apenas associados podem oferecer descontos 

em seus produtos/serviços. 

Empresa Parceira 

Após a adesão ao clube, a empresa e seus respectivos descontos serão divulgados nos meios de comunicação 

da entidade e em espaços publicitários de domínio da Aciim. 

Como serão fornecidos os descontos? 

Antes de fornecer os descontos a Empresa Parceira deve obrigatoriamente consultar a validade do cartão 

no site: www.aciim.com.br/cartao, caso o cartão se encontrar com o status INVÁLIDO, o titular do cartão 

não poderá ter acesso a nenhum tipo de benefício. Os descontos definidos pela empresa parceira estarão 

disponíveis no site da Aciim para consulta, caso necessário. 

A empresa parceira também deverá fornecer relatório a Aciim dos beneficiários e os respectivos descontos 

que obtiveram na empresa mensalmente, para isso será disponibilizado um formulário na página 

www.aciim.com.br/cartao. 

Acesso a benefícios 

Para ter acesso aos descontos será necessário a apresentação do cartão no momento de efetuar um 

pagamento, caso não esteja em posse do cartão o portador poderá apresentar o CPF para que a empresa 

realize a consulta da validade. 
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Como conseguir o cartão? 

A emissão do cartão será feita após a empresa associada efetuar a solicitação, junto a Aciim, sendo que não 

há nenhuma outra maneira de se obter o cartão. 

Quais os custos para quem quer o cartão? 

Não será cobrada nenhuma taxa de emissão, o único custo será o pagamento mensal de R$ 2,00 por cartão, 

referente a manutenção, este valor será pago pela empresa associada e será cobrado na fatura da empresa, 

ou seja, o portador do cartão não precisará efetuar pagamentos.  

Parceiros 

Consulte todas as parcerias em: www.aciim.com.br/clube-beneficios 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 
 

 

  

 


