
A Omni S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (“Omni CFI”), instituição financeira situada 
na Avenida São Gabriel, nº555, 5º andar, Jardim Paulista, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob nº. 
92.228.410/0001-02, e a Omni Corretora de Seguros Ltda (“Omni Corretora Digital”), corretora de seguros 
com endereço eletrônico em www.omnicorretora.com.br, situada na Avenida São Gabriel, nº. 555, 5º 
andar, bairro Jardim Paulista na cidade de São Paulo, SP, inscrita no CNPJ sob nº. 05.859.960/0001-25, 
estabelecem as regras da promoção Omni Week, conforme o regulamento a seguir:

 1. Como funciona? Os Clientes que realizarem a contratação de produtos e serviços fornecidos 
pela Omni CFI e/ou pela Omni Corretora Digital - durante o período de participação - receberão cupons 
de desconto que poderão ser utilizados na contratação dos serviços de assistência descritos no item 6 
abaixo, ofertados pela Omni Corretora Digital.

 2. Quem pode participar? Pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes no território nacional, 
que realizarem a contratação de algum produto ou serviço ofertado pela Omni CFI e/ou pela Omni 
Corretora Digital.

 3. Quando? O Período de Participação tem início em 22 de novembro de 2021 e término em 05 de 
dezembro de 2021.

 4. Como faço para ganhar os cupons de desconto? Os Clientes que realizarem a contratação de 
algum produto ou serviço fornecido pela Omni CFI e/ou pela Omni Corretora Digital, dentro do período 
de participação, irão ganhar os cupons de desconto. Após um dia, contado a partir da contratação, 
será  enviado um e-mail ou um SMS, ao endereço de e-mail ou ao número de telefone que constam 
no cadastro do Cliente, contendo 3 (três) cupons de desconto da promoção Omni Week, cada um com 
uma validade específica e cada com um tipo de desconto específico, para utilização no site da Omni 
Corretora Digital: www.omnicorretora.com.br.

 5. Como faço para usar os cupons de desconto? O Cliente receberá os 3 (três) cupons de desconto 
descritos abaixo:

  i. OMNIWEEK30 – o Cliente ganha 30% (trinta por cento) de desconto na primeira compra 
dos serviços de assistência que fazem parte promoção Omni Week. Ao realizar a contratação no site 
da Omni Corretora Digital, o Cliente deverá inserir o código do cupom no campo cupom na etapa 2: 
“Preenchimento dos dados área de checkout”, antes de efetuar o pagamento. Este cupom pode ser 
utilizado apenas uma vez pelo Cliente, até 05 de Dezembro de 2021. Nos casos em que o Cliente opte pela 
forma de pagamento via boleto, e/ou realizaram a contratação de algum produto ou serviço fornecido 
pela Omni CFI e/ou pela Omni Corretora Digital no dia 05 de Dezembro de 2021, o prazo de utilização 
do cupom de desconto será prorrogado até 9 de dezembro de 2021.

  ii. OMNIWEEK10 – o Cliente ganha 10% (dez por cento) de desconto, a partir da segunda 
compra dos serviços de assistência que fazem parte promoção Omni Week. Ao realizar a contratação no 
site da Omni Corretora Digital, o Cliente deverá inserir o código do cupom no campo cupom na etapa 
2: “Preenchimento dos dados área de checkout”, antes de efetuar o pagamento. Este cupom pode ser 
utilizado ilimitadamente pelo Cliente, até 31 de dezembro de 2021;

  iii. OMNIAMIGO – O Cliente pode dar este cupom para que uma outra pessoa – 
amigo ou familiar – possa ganhar desconto de 10% (dez por cento) na compra dos serviços de 
assistência que fazem parte promoção Omni Week. A pessoa que ganhar o cupom OMNIAMIGO 
deverá inserir o código do cupom no campo cupom na etapa 2: “Preenchimento dos dados área de 
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checkout”, antes de efetuar o pagamento da assistência adquirida no site da Omni Corretora Digital 
(www.omnicorretora.com.br).  

6. Quais serviços de assistência da Omni Corretora Digital fazem parte da promoção Omni Week? Os 
serviços de assistência fornecidos pela Omni Corretora Digital que fazem parte da Omni Week são: 
(i) Meu Pet – assistência à saúde para cães e gatos; (ii) Bike & Vida saudável – serviços de suporte 
para quem pratica ciclismo e outras atividades físicas; e (iii) Proteção Funeral – auxílio nos trâmites 
necessários no momento de luto.

Os serviços de assistência não indicados no item 6 NÃO FAZEM PARTE DA PROMOÇÃO Omni Week, 
portanto, não podem ser comprados com o uso dos cupons de desconto. 

Os cupons de desconto não podem ser usados cumulativamente com outras promoções e/ou outros 
cupons de desconto. 

Os produtos e serviços ofertados pela Omni CFI são: (i) financiamento de veículos (leves/pesados/motos); 
(ii) Refinanciamento de veículos com garantia (REFI); (iii) REFI Digital; (iv) Crédito Direto ao Consumidor 
(CDC); (v) Microcrédito; (vi). 

Os produtos e serviços ofertados pela Omni Corretora Digital são: - Assistências/Serviços – Meu Pet, 
Residencial, Veicular, Bike & Vida saudável, Proteção Funeral e Omni Saúde (Tem Saúde). Seguros – 
Celular, Segurança Veicular Omni, Residencial, Viagem e Vida.

A compra de produtos e serviços da Omni Corretora Digital é realizada por meio de acesso ao site 
www.omnicorretora.com.br. O Cliente ao selecionar os produtos e serviços que quer comprar deve 
seguir os passos para finalização da compra indicados no próprio site. Ao abrir a página de pagamento, 
haverá um local próprio para inclusão do código que consta no cupom. A validação do código será feita 
automaticamente via sistema, mediante a verificação do CPF do Cliente.

Os cupons de desconto podem ser utilizados em todas as formas de pagamento aceitas pelo site da 
Omni Corretora Digital.

O uso do cupom de desconto implica na aceitação integral dos termos e condições estabelecidos neste 
Regulamento.
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