
 

CLUBE + VANTAGENS PREVISUL  
 
1) O Segurado terá direito de acesso ao Clube + Vantagens Previsul, desde que este tenha sido 
contratado na apólice vigente.  
 
2) Clube + Vantagens Previsul é o clube de vantagens exclusivo dos Segurados da Previsul, que 
oferece diversos benefícios na área da saúde e beleza, educação e capacitação, entretenimento, 
varejistas Online, viagens e Turismo e outras dezenas de categorias.  
 
Com ele, o Segurado tem acesso à maior Rede de convênios e descontos da América Latina. 
São mais de 600 marcas parceiras no Brasil e outras 2.000 em toda a América Latina, 
proporcionando assim, maior tranquilidade ao seu dia a dia. Ainda poderá acessar o aplicativo, 
que indica estabelecimentos com descontos próximos a sua localização. 
 
O segurado poderá fazer seu registro na plataforma utilizando o seu número de CPF e 
preenchendo o formulário de cadastro, voltando a acessar a plataforma com seu CPF e senha 
cadastrada.  
 
Para usufruir dos benefícios e vantagens é simples, uma vez na plataforma, o segurado só 
precisa realizar a busca diretamente pela localidade de interesse ou navegar nas categorias e 
benefícios disponíveis.  
 
Para usufruir dos descontos, ele deve verificar na plataforma o formato de acesso à vantagem 
ofertada. Já para usar o aplicativo basta, após realizar o seu cadastro na plataforma, baixar o 
aplicativo “Benefícios Corporativos” na loja de aplicativos*.  
 
Então ele deve ativar utilizando o código “clubemaisvantagensprevisul”. No aplicativo o segurado 
terá visibilidade de todas as promoções disponíveis, seja no Brasil ou na América Latina, 
utilizando seu benefício onde quer que esteja.  
 
*O aplicativo está disponível na Google Play e App Store. Configuração mínima: Android V4.1 em 
diante / iOS: V8.1 em diante.  
 
Apenas Segurados que possuírem celular com sistema Android/IOS terão acesso aos benefícios 
via Celular, pois não funciona para WindowsPhone.  
 
Os Segurados cadastrados podem consultar a rede de estabelecimentos conveniados no site: 
www.previsul.com.br/clube.  
 



 

Lá, terão acesso a todos os parceiros, separados por regiões do país e pelas especialidades, 
para facilitar a sua busca.  
 
IMPORTANTE: Os benefícios e descontos disponibilizados pelo Clube + Vantagens Previsul 
poderão, a qualquer momento, ser ampliados, reduzidos ou suspensos, sem prévio aviso aos 
segurados de apólice contratada junto à Previsul Seguradora. 


