
CONDIÇÕES DE ADESÃO À
CAMPANHA� “ABASTEÇA NA FAIXA”

Última alteração: 24 de novembro de 2022

Pelos presentes termos e condições (“Condições de Adesão”), a JUSTOS

CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SEGUROS LTDA. (“Justos”), inscrita no CNPJ sob

o nº 40.317.530/0001�82, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua

Cláudio Soares, nº 72, conjunto 812, Pinheiros, CEP� 05422�001, na qualidade de

plataforma digital de gestão de seguros1, institui a campanha “Abasteça na faixa -

Contrate a Justos e Ganhe R$100 de Combustível” (“Campanha”), a qual ocorrerá

da seguinte forma:

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA CAMPANHA
1.1. Receberá o vale crédito combustível no valor de R$100,00 (cem reais)

(“Cupom”), o motorista (“Participante” ou “Usuário”) que:

1.1.1. Realizar a contratação do Seguro Auto Justos (“Seguro”), entre os

dias 7 e 30 de novembro de 2022.

1.1.1.1. A contratação do Seguro será realizada conforme os

critérios dispostos nos Termos de Uso da Justos e

Condições Gerais do Seguro Justos.

1 A Justos atua na qualidade de representante de seguros da COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS, sociedade seguradora registrada no CNPJ/ME sob o nº 33.054.826/0001-92 e
exerce atividade remunerada na oferta dos Seguros, conforme será detalhado no bilhete de
seguros a ser emitido, no caso da contratação de um Seguro Auto Justos. Nosso Produto
Seguro Auto Justos tem o Processo Susep nº 15414.620093/2021-31.

https://www.justos.com/termos-de-uso
https://www.justos.com/nossostermos


1.1.2. Aceitar total e irrestritamente estas Condições de Adesão, as

Condições Gerais do Seguro Justos e os Termos de Uso da Justos.

2. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO VALE CRÉDITO
2.1. O Participante receberá o Cupom em até 7 (sete) dias da efetivação da

contratação do Seguro.

2.2. É obrigatório que o Participante mantenha seus dados pessoais válidos e

atualizados, uma vez que esses poderão ser utilizados para a emissão e entrega

do Cupom.

2.3. A Justos não será responsável pelo não recebimento tempestivo do

Cupom pelo Participante, em razão do fornecimento de dados incompletos,

incorretos ou desatualizados. Os Participantes assumem total responsabilidade

pelos dados cadastrados.

3. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO COMBUSTÍVEL
3.1. O Cupom só poderá ser utilizado nos postos de combustíveis

participantes do programa Shell Box (“Postos”).

3.2. Para utilizar o Cupom, o Participante precisará primeiro efetuar o cadastro

e validar o código do voucher enviado no aplicativo da Shell Box (“App Shell Box”)

– disponível para Android e IOS.

3.3. Após a confirmação do resgate do Cupom, o crédito de combustível Shell

Box (“Crédito”) será enviado para o e-mail cadastrado no App Shell Box em até 7

(sete) dias

3.4. O Crédito será vinculado integralmente ao número de inscrição no

Cadastro de Pessoas Físicas �CPF� do participante. Os Créditos só poderão ser

resgatados pelo Participante, mediante apresentação de documento de

identificação válido nacionalmente, constando o número do seu CPF.

3.5. O Cupom e o Crédito originado dele é pessoal e intransferível, bem como

destina-se exclusivamente ao pagamento de combustível nos Postos. Em

nenhuma hipótese, o Participante poderá solicitar a Justos ou aos Postos que o

valor do Cupom ou do Crédito seja cancelado, trocado, devolvido ou convertido

em dinheiro.

3.6. O Participante poderá utilizar o Crédito em mais de 2.000 (dois mil)

Postos, distribuídos por todo o território nacional. Para tanto, o Participante

deverá consultar pelo App Shell Box os postos participantes do programa.

https://www.justos.com/nossostermos
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3.7. Para utilizar o Crédito nos Postos, o Participante deverá posicionar o seu

veículo junto a bomba com a sinalização Shell Box, informando o valor ou volume

desejado ao frentista e concluindo o resgate do Crédito ao digitar o código da

bomba App Shell Box, autorizando o pagamento.

3.8. O Crédito poderá ser utilizado parcial ou integralmente, ou ainda de forma

complementar com as opções disponíveis no App Shell Box.

3.9. O Participante terá até 2 (dois) meses para resgatar o Cupom no App Shell

Box. Após o resgate, os créditos serão válidos pelo período contínuo e

ininterrupto de 3 (três) meses.

3.10. O Participante deverá sanar toda e qualquer dúvida quanto à utilização

dos créditos no regulamento disponível no App Shell Box.

4. HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA

CAMPANHA
4.1. Caso o Usuário viole os Termos de Uso da Justos, a Justos poderá

cancelar o cadastro do Usuário.

4.2. Caso a Justos cancele o cadastro do Usuário antes do Cupom ser

utilizado, a Justos poderá deixar de entregar ou cancelar o Cupom

disponibilizado ao Usuário.

4.3. Na hipótese da ocorrência da verificação e/ ou comprovação de fraude

e/ou tentativa de burlar as disposições das Condições de Adesão e suas regras,

o Participante poderá perder o direito à contratação do Seguro e/ou ao Cupom,

sem prejuízo de qualquer outra iniciativa por parte da Justos.

5. TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS DOS PARTICIPANTES
5.1. Os dados cadastrados, no momento de contratação do Seguro, poderão

ser utilizados para a entrega do Cupom e a utilização dos Créditos.

5.2. Todos os dados pessoais tratados em decorrência desta Campanha serão

utilizados de acordo com a legislação de proteção dos dados pessoais, Lei Geral

de Proteção de Dados Pessoais �Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 ou

“LGPD”) e conforme Política de Privacidade da Justos.

6. ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DA CAMPANHA

https://www.justos.com/termos-de-uso
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6.1. Estas Condições de Adesão e eventuais atualizações à sua redação estão

e estarão integralmente disponíveis para consulta no site “www.justos.com”.

6.2. As Condições de Adesão poderão ser alteradas e/ou o Campanha

suspensa ou cancelada a qualquer momento pela Justos, sem aviso prévio aos

Usuários, contudo, resguardados os direitos dos Usuários que participaram ou

participem do Campanha no momento prévio à sua alteração.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. As Condições de Adesão referem-se única e exclusivamente à Campanha.

7.2. A Campanha independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde,

concurso ou operação assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização

prévia estabelecida no artigo 1º da Lei nº 5.768/71, beneficiando indistintamente

a todos os Usuários que cumprirem o disposto nas Condições de Adesão, sendo,

portanto, considerada uma promessa de recompensa, efetuada em conformidade

com o disposto no artigo 854 e seguintes do Código Civil.

7.3. As dúvidas e casos omissos serão resolvidos pela Justos, por decisão

soberana e irrecorrível. Tais dúvidas e/ou questionamentos relacionados à

Campanha serão dirigidas pelo Participante ao e-mail “ola@justos.com”.

7.4. Elege-se o foro da Comarca da Capital de São Paulo para dirimir quaisquer

questões relativas à Campanha que não tenha sido diretamente resolvidas com a

Justos, conforme procedimento acima.


