
TERMO DE ACEITE DA CONTRATAÇÃO DO PRIME – CLUBE DE VANTAGENS PERNAMBUCANAS 
 
O Prime – Clube de Vantagens Pernambucanas (“Prime”) é um serviço oferecido pela Arthur Lundgren Tecidos S.A – 
Casas Pernambucanas, exclusivamente, aos Titulares (“Clientes” ou “Titulares”) dos cartões Pernambucanas, 
Pernambucanas Elo Mais e Pernambucanas Elo Grafite. O serviço será contratado mediante os presentes Termos e 
Condições previstos neste documento.  
 
1. DA ADESÃO  
 
1.1. A Contratação do Prime ocorrerá em qualquer uma das lojas da Pernambucanas, Aplicativo Cartão 
Pernambucanas ou no Aplicativo Pernambucanas mediante a cobrança de valor de anuidade específica do Prime 
lançada na fatura dos Cartões Pernambucanas e Pernambucanas Elo Mais.  
 
1.2. O preço do produto é informado no momento da adesão e garante a utilização dos benefícios do serviço por 12 
(doze) meses.  
 
1.3. Aos Titulares do Cartão Pernambucanas Elo Grafite são conferidos os benefícios do serviço PRIME – CLUBE DE 
VANTAGENS PERNAMBUCANAS, sem necessidade de pagamento da anuidade específica do Prime.  
 
2. DOS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO SERVIÇO PERNAMBUCANAS PRIME  
 
Aos Clientes que aderirem ao PRIME – CLUBE DE VANTAGENS PERNAMBUCANAS serão oferecidos os seguintes 
benefícios:  
 
2.1 Sorteio de prêmio mensal  
Número da Sorte para participação de Sorteio mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), líquido de Imposto de Renda, 
conforme regulamento específico que se encontra no Aplicativo do Cartão Pernambucanas. 
 
2.2 Rede de Vantagens  
O Cliente que utilizar os Cartões Pernambucanas, Pernambucanas Elo Mais e Pernambucanas Elo Grafite terá direito 
às vantagens, descontos e promoções em uma Rede de Vantagens disponível através do acesso no Aplicativo Cartão 
Pernambucanas e no Aplicativo Pernambucanas, devendo apenas observar as condições apresentadas junto ao 
produto e serviço apresentado.  
 
2.3 Frete Grátis  
O Cliente que utilizar os Cartões Pernambucanas, Pernambucanas Elo Mais e Pernambucanas Elo Grafite terá isenção 
do valor do frete para todas as compras realizadas pelo site, aplicativo ou nas compras assistidas realizadas nas lojas 
físicas PERNAMBUCANAS.  
 
2.4 Sacola de Descontos Digitais  
O Cliente que utilizar os Cartões Pernambucanas, Pernambucanas Elo Mais e Pernambucanas Elo Grafite terá acesso 
a funcionalidade que oferecerá descontos progressivos, de acordo com valores das compras do Cliente através dos 
meios digitais disponibilizados pela Pernambucanas, tais como aplicativo e site Pernambucanas.  
 
2.5 Cupons de Descontos Digital  
Exclusivamente aos Clientes do Prime, a Pernambucanas poderá disponibilizar cupons, com regras específicas de 
utilização, que concederão descontos em compras realizadas através dos canais digitais.  
 
2.6 Fila exclusiva para pagamento de Compras  
O Cliente terá acesso à fila exclusiva nos caixas das lojas físicas das Casas Pernambucanas para pagar suas compras.  
 
2.7 Pagamento aos Sábados após o Vencimento da Fatura 
O Cliente poderá ativar pelo Aplicativo do Cartão Pernambucanas o pagamento ao sábado seguinte ao vencimento de 
sua fatura sem nenhuma cobrança de juros.  



 
2.8. Etiqueta Azul Prime 
“Etiqueta Azul” é um benefício oferecido apenas para o cliente que tenha aderido ao Clube de Vantagens 
Pernambucanas (“Cliente Prime”). O benefício Etiqueta Azul dará crédito na próxima fatura, como resultado da 
compra de produtos específicos, devidamente identificados nas lojas como participantes da “Etiqueta Azul”. Para que 
o Cliente Prime possa consultar ou adquirir o benefício, será necessário que utilize o aplicativo Pernambucanas, 
devidamente instalado em seu celular, na opção “Sacola de Descontos” e faça a leitura do código de barras presente 
na etiqueta do produto. Após a leitura da etiqueta, será possível verificar no aplicativo o desconto oferecido pela 
Sacola de Descontos e o crédito que será oferecido pela Etiqueta Azul. O benefício da “Etiqueta Azul” poderá ser 
cumulado com o da “Sacola de Descontos”.  Os produtos com a “Etiqueta Azul” serão definidos pela Pernambucanas, 
que poderá a qualquer tempo encerrar o benefício. 
 
A Pernambucanas reserva-se o direito de alterar os benefícios do Programa a qualquer momento, e o cliente poderá 
optar pelo cancelamento do serviço. 
 
3. DA ELEGIBILIDADE AOS BENEFÍCIOS  
 
3.1. Apenas serão elegíveis aos benefícios aqueles Clientes que aderiram ao serviço, que estejam adimplentes com o 
pagamento das faturas de seu cartão e que tenham pago a anuidade específica do PRIME – CLUBE DE VANTAGENS 
PERNAMBUCANAS.  
 
3.2. Aos titulares do Cartão Pernambucanas Elo Grafite apenas será necessário estar adimplente no pagamento das 
faturas do seu cartão, visto que estão isentos do pagamento de anuidade do serviço PRIME – CLUBE DE VANTAGENS 
PERNAMBUCANAS.  
 
4. DA FORMA DE PAGAMENTO  
 
4.1. Os titulares dos Cartões Pernambucanas que aderirem ao PRIME – CLUBE DE VANTAGENS PERNAMBUCANAS, 
terão os valores referentes a anuidade específica cobrados em fatura. Caso o Cliente não realize o pagamento do 
Prime, isso caracterizará inadimplência, que poderá acarretar no bloqueio do cartão e do Prime.  
 
4.2. A PERNAMBUCANAS poderá oferecer formas de parcelamento das anuidades do Prime aos Clientes.  
 
5. DA FORMA DE CANCELAMENTO  
 
5.1. A solicitação de cancelamento deverá ser realizada junto às lojas da CASAS PERNAMBUCANAS ou via Central de 
Atendimento ao Cliente, a qualquer tempo, quando então será realizado o cancelamento do Prime. A título de cláusula 
penal a Pernambucanas não efetuará a devolução dos valores referentes ao período não utilizado.  
 
6. D RENOVAÇÃO DO SERVIÇO  
 
6.1. O PRIME – CLUBE DE VANTAGENS PERNAMBUCANAS será renovado automaticamente, exceto se houver expressa 
solicitação de cancelamento pelo Cliente. 


