FAQ
CONHEÇA SEU
CLUBE DE VANTAGENS
BEM VINDO!

N

esta página vamos apresentar tudo o que você precisa saber para começar a aproveitar as vantagens do seu Clube.
A primeira coisa a fazer é ativar o seu cadastro: basta acessar
a plataforma do clube e clicar no botão: Inserir CPF.
Assim que preencher todas as informações solicitadas, você
terá acesso aos benefícios disponíveis.
O que tem na plataforma do Clube?
Na plataforma você encontrará todos os benefícios que nossos parceiros oferecem, nós chamamos esses benefícios de
campanhas e, em cada campanha, você terá acesso às condições de uso, a porcentagem ou valor do desconto e instruções
de como resgatar.
Então, preste atenção às campanhas para ter a melhor experiência possível dentro do clube e economizar em produtos e
serviços.
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Como ativar sua conta?
Siga as instruções para ativar a sua conta no Clube:
1. Acesse a página principal do seu clube e clique em Inserir
CPF;
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2. Digite seu CPF e clique na seta ao lado;

3. Nas páginas seguintes, pediremos informações para completar seu cadastro, preencha todas e clique no botão: ativar conta;
4. Pronto! Agora é só aproveitar as vantagens.
Caso você tenha alguma dificuldade para ativar sua conta, envie um e-mail para contato@boomcard.com.br com o seu CPF
e empresa e iremos te orientar.
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Já ativei meu cadastro e
não consigo acessar o Clube
Verifique se o endereço do clube que você está tentando
acessar está correto. Caso esteja, considere as seguintes possibilidades:
• Você nunca acessou o clube de vantagens antes? Insira seu
CPF no campo “Inserir CPF” e realize seu cadastro.
• Você se lembra qual é a senha cadastrada? Se você não se
lembrar, utilize o link “esqueci minha senha” para redefiní-la.
• Confirme qual foi o e-mail cadastrado na plataforma, pois o
login é feito sempre através do e-mail.
Já tentou tudo isso e nada funciona? Não se desespere, envie
um e-mail para contato@boomcard.com.br e iremos te ajudar.
Para agilizar seu atendimento, informe qual seu CPF e o clube que deseja acessar.

Quero entrar no Clube de Vantagens mas
não sei qual endereço devo acessar.
Para acessar o Clube de Vantagens, seja para realizar o seu
cadastro ou conferir os benefícios é necessário utilizar o endereço específico do clube que você faz parte.

4

FAQ - Boom Card

Caso não saiba qual é o endereço, envie um e-mail para
contato@boomcard.com.br e iremos te orientar.
Para agilizar nosso atendimento, informe seu CPF e qual clube em questão você deseja acessar.
1. Não consegui usar os benefícios nos parceiros On-Line:
É ruim, nós sabemos e também não gostamos, mas infelizmente as vezes acontece de alguém no estabelecimento parceiro não estar ciente da parceria ou o site não registrar o desconto e você não conseguir usar seu benefício.
Para estas situações, na nossa plataforma, temos a opção de
reportar uma experiência negativa. Dessa forma, nossos agentes ficarão sabendo do seu problema e tentarão solucionar a situação da melhor forma possível para que isto não ocorra mais.
Portanto, em todas as campanhas, existe uma opção chamada “Relatar experiência negativa”.
Para reportar uma experiência negativa portanto faça o
seguinte:
1. Clique em “Relatar uma experiência negativa”;
2. No campo “Comentários” descreva o mais detalhadamente possível o ocorrido.
Quanto mais detalhado for sua descrição mais rapidamente
nossos agentes poderão resolver o problema.
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Ingressos de CINEMAS
Um dos benefícios mais populares do Clube é a compra de
ingressos de CINEMA com desconto.
Saiba como utilizar esta vantagem.

1. Compra de ingressos de CINEMA com desconto.
Saiba como utilizar esta vantagem.
2. Como comprar?
A compra dos ingressos é feita diretamente pela plataforma
do seu clube, através do cartão de crédito.
Para comprar basta entrar no módulo CINECLUB (Cinemark,
UCI ou Cineart) clicar em “efetuar compra”.
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1. Confirme o número de ingressos que você deseja;
2. Escolha a forma de pagamento. (Cartão de crédito);
3. Clique em continuar;
Preencha os dados e clique em concluir compra utilizando
cartão. Em até 24 horas você deverá receber no seu e-mail os
códigos do Cinema que você escolheu para validar no site: ingresso.com
Assim que a sua compra for efetuada e confirmada pelo nosso sistema, você receberá no seu e-mail um código para cada
ingresso comprado. Esses códigos deverão ser utilizados no site:
ingresso.com
Importante: uma vez que a compra for aprovada, você também poderá visualizar seus códigos na aba “MINHAS ECONOMIAS” do CLUBE.
Como utilizar meus códigos do CINECLUBE no site:
ingresso.com
Após receber seu código, você deverá entrar no site - ingresso.com, escolher a sessão e validar seus ingressos, optando
pelo método de pagamento: super saver eletrônico.
Os vouchers tem prazo de validade?
Sim. Fique atendo ao prazo de validade pois após esta data
eles perdem seu valor. Essa informação fica na própria campanha em informações importantes.
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CASHBACK
1. Identifique-se: acesse o Clube de Vantagens.
2. Acesse a loja: na aba “Cashback” selecione a loja que tem o
produto que você deseja comprar.
3. Ative o dinheiro de volta: o clube irá te redirecionar para o
site da loja e ela saberá que você é um usuário do Clube de
Vantagens.
4. Compre: realize sua compra normalmente. Depois de alguns
dias, a sua compra estará registrada como “pendente” na aba
“Minhas Economias” do clube de vantagens.
5. Aguarde confirmação: em até 60 dias a loja informa se sua
compra foi concluída com sucesso e o status da sua compra é
alterado para “confirmado”.
6. Acumule seu dinheiro de volta: ao somar R$ 50,00 reais no
seu extrato, será possível resgatar gratuitamente o valor para
sua conta bancária.
7. Resgate seu dinheiro: clique em “Resgatar” para informar os
dados da sua conta bancária e a quantia que deseja resgatar.
As transferências são realizadas todo dia 10.
Eu posso comprar em qualquer loja online e ter dinheiro
de volta?
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Todas as lojas que estão disponíveis em ter o dinheiro de volta estão no módulo “Cashback” do Clube de Vantagens e estas
lojas que retornam em dinheiro na sua conta bancária, uma
porcentagem do valor total da compra que você realizou.
Como exatamente vocês me pagam?
Quando você juntar ao menos R$50,00 e solicitar o resgate
do seu dinheiro de volta na área “Minhas economias”. Você
deve cadastrar os seus dados bancários para receber seu dinheiro na sua conta do banco.
Eu solicitei a transferência do meu dinheiro, mas ainda
não recebi o valor. Por quê?
As transferências para os nossos usuários são realizadas uma
vez ao mês, sempre no dia 10.
Como vocês sabem que eu comprei na loja?
A loja em que você comprou consegue identificar se você entrou nela via Google, Facebook, ou via Clube de Vantagens. Se
você veio do Clube de Vantagens e realiza sua compra, a loja
nos avisa para repassar o valor de volta para você.
Posso deixar itens salvos na minha cesta e finalizar a compra depois?
Não. Para que você receba o reembolso, as transações precisam ser completadas de uma só vez, sem usar itens salvos em
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uma outra visita ao site da loja virtual. Isso significa que, se você
clicar no link da loja, escolher o item, adicioná-lo à sua cesta,
mas não completar sua compra na hora, ou seja, deixar para
completar a compra em um outro momento, não será possível
acompanhar a sua compra.
Caso você resolva não completar a compra no momento,
não tem problema. Porém, você precisará recomeçar o processo desde o início, ativando o dinheiro de volta na loja novamente e escolhendo o item desejado, sem utilizar itens salvos na sua
cesta.
Posso navegar na internet enquanto faço minha compra?
Infelizmente, não. As transações precisam ser completadas
de uma só vez, após ser redirecionado para o site da loja, para
que você fique elegível ao reembolso.
Se você quiser, também pode navegar na internet à vontade
para pesquisar o melhor preço. Mas, uma vez escolhida a loja,
lembre-se de acessar a área “Cashback” e deixar que a gente
te encaminhe para o site dela.
Também é sempre bom limpar os cookies antes de completar
a compra, para garantir que você foi identificado como usuário
do clube.
Existe alguma coisa que possa impedir o reconhecimento
da minha compra?
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Algumas situações podem impedir seu reembolso devido a
possíveis proteções no seu computador - anti-vírus ou anti-spyware, por exemplo.
Para ajudar a garantir que esteja tudo certo com os seus
reembolsos, por favor considere as seguintes dicas:
a) Sempre comece seu processo de compra pelo seu Clube de
Vantagens;
b) Sempre complete a compra imediatamente, sem utilizar itens
previamente salvos em sua cesta ou carrinho;
c) Não clique em outros sites durante todo o processo de compra;
d) Faça todo o processo na mesma janela do seu navegador;
e) Verifique se o seu navegador da internet, firewall ou programa de segurança está ativado para permitir cookies;
f) Limpe seus dados de navegação antes de efetuar a compra.
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Veja mais informações sobre como limpar os cookies em:
Como eu limpo meus dados de navegação?
E se eu tiver um problema com a minha compra na loja
que escolhi?
O Clube não vende, produz ou entrega nenhum produto, a
gente só te encaminha para a loja que você escolheu.
Por isso, sugerimos que você avalie com cuidado a loja em
que vai adquirir o produto, suas políticas e termos antes de fazer uma compra. Se por acaso ocorrer algo de errado com a
sua compra, recomendamos que você entre em contato com a
loja na qual a sua compra foi realizada, via SAC ou página de
ajuda.
Finalizei minha compra. Preciso fazer algo para ter meu
dinheiro de volta?
Se você ativou seu dinheiro de volta e fez a compra na mesma janela do seu navegador, basta aguardar seu reembolso
aparecer na sessão “Minhas economias”. Quando você juntar
R$ 20,00 é só clicar para resgatar o dinheiro e informar os seus
dados bancários.
Em quantos dias tenho meu dinheiro de volta?
Esse tempo depende de dois fatores:
a) A loja confirmar a sua compra e nos pagar a comissão pela
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ajuda na venda. As lojas demoram até 60 dias neste processo.
b) E você deve acumular no mínimo o valor de R$ 20,00 em
comissão para solicitar o pagamento de volta.
E se eu esquecer de solicitar meu dinheiro?
Você tem até 1 ano para solicitar a sua bonificação de volta.
Depois deste período o seu crédito expira.
Quais as razões para o cancelamento de uma compra?
Existem algumas razões para uma compra ser cancelada
pela loja:
- O comprador esqueceu de pagar o boleto;
- O cartão de crédito não autorizou a compra;
- O produto não estava mais disponível em estoque;
- Os dados que o comprador cadastrou na loja estavam inconsistentes. Por exemplo, o CEP informado não bater com a
cidade;
- O produto saiu para ser entregue, mas o endereço não foi
encontrado.
1. Não conseguiu usar o Voucher e/ou Cartão no parceiro
local:
O Voucher e/ou Cartão é utilizado nos nossos parceiros com
estabelecimentos físicos onde você apresenta o voucher no próprio estabelecimento, normalmente utilizado em bares, restaurantes, academias e outros.
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É péssima esta situação, sabemos disto e também não gostamos, mas infelizmente as vezes acontece do funcionário do
estabelecimento parceiro não estar ciente da parceria e o responsável não estar presente naquele momento e você não conseguir usar seu benefício.
Para estas situações existe um canal na nossa plataforma
onde o nosso assinante tem a opção de reportar uma experiência negativa. Dessa forma, nossos agentes ficarão sabendo do
seu problema e tentarão solucionar a situação da melhor forma
possível para que isto não ocorra mais.
Você também poderá enviar um e-mail para contato: contato@boomcard.com.br

FARMÁCIAS - VIDALINK
Aqui você encontrará algumas instruções que te ajudarão a
utilizar esse benefício.
O cartão Vidalink é virtual, então você não precisará ter mais
um cartão físico em sua carteira. Na mesma aba de farmácias
do clube, na opção Meu Cartão você pode exportar seu cartão
para seu e-mail ou fazer o download em seu celular / tablet ou
computador.
Como a farmácia saberá que tenho desconto Vida Link?
Para garantir o desconto basta apresentar seu cartão ao balconista e informar que você possui o desconto Vidalink. Você
pode imprimir o cartão ou apresentá-lo na tela de seu celular.
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Para ser identificado com mais facilidade aponte o logo do
Vidalink e seu desconto será aplicado.
Em quais farmácias posso comprar com desconto?
Ainda na aba de farmácias, você pode localizar as farmácias
que estão mais próximas.
Clique em localizar farmácias:
Escolha seu estado, cidade, bairro e clique em pesquisar:
Em seguida, uma lista com o endereço e nome das farmácias
ficará disponível e você poderá escolher onde deseja realizar
sua compra:
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Como a farmácia saberá que tenho desconto Vida Link?
Para garantir o desconto basta apresentar seu cartão ao balconista e informar que você possui o desconto Vidalink. Você
pode imprimir o cartão ou apresentá-lo na tela de seu celular.
Para ser identificado com mais facilidade aponte o logo do
Vidalink e seu desconto será aplicado.
Em quais farmácias posso comprar com desconto?
Ainda na aba de farmácias, você pode localizar as farmácias
que estão mais próximas.
Clique em localizar farmácias:
Escolha seu estado, cidade, bairro e clique em pesquisar:
Em seguida, uma lista com o endereço e nome das farmácias
ficará disponível e você poderá escolher onde deseja realizar
sua compra:
O que é o benefício de FARMÁCIAS?
O Vidalink é mais um benefício do seu clube que irá te ajudar
a economizar ainda mais!
Com este benefício você pode comprar medicamentos com
no mínimo 20% de desconto em mais de 9.000 farmácias de
todo Brasil.
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Hotsite:
São campanhas exclusivas de alguns parceiros que são modificadas normalmente de 15 a 30 dias e que estão localizadas
na página inicial do Clube.
Neste caso, você será direcionado para um hotsite do parceiro, onde todos os produtos já estarão com desconto.
Carta Vínculo:
Ao escolher uma instituicao de Ensino, o interessado deverá
preencher os dados solicitados, depois imprimir e apresentar na
instituição para ter o desconto.
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