
CARTÃO DE
BENEFÍCIOS

COMO SOLICITAR O SEU 



AGORA SEU CARTÃO
DE BENEFÍCIOS
PASSA A SER ONLINE

Pensando na inovação,  meio
ambiente e na proteção das
pessoas,  a Aciaf deixa de lado
a impressão do Cartão de
Benefícios para investir em um
modelo online .

É mais comodidade, praticidade
e benefício!

CARTÃO
ONLINE



COMO
FUNCIONA
ESSE NOVO
CARTÃO 

O usuário faz a
solicitação online
do seu cartão 

O cadastro chega
a Aciaf que verifica
as informações e
encaminha boleto
com a anuidade e
os termos de uso

Após o
pagamento, em 24
horas, o cartão já
está disponível e
pronto para uso na
rede conveniada  



PRIMEIRO PASSO 

BAIXE O APP 
COMPRE EM FRAIBURGO 

É LEVE, RÁPIDO E GRATUITO 



ACESSE O ÍCONE:
CARTÃO  DE
BENEFÍCIOS ACIAF

Abrindo o App, clique
no ícone CARTÃO DE
BENEFÍCIOS ACIAF

SEGUNDO PASSO 



TERCEIRO  PASSO 

Clique em
INSCREVA-SE
AGORA



PREENCHA OS
DADOS 
Após concluir o
preenchimento dos dados, 
será solicitado um código que
o aplicativo envia para o
email cadastrado, para
verificar o mesmo. 

insira o código e dê um ok. O
aplicativo retornará para a
página inicial. Após o
pagamento, o cartão é
liberado

QUARTO PASSO 



CARTÃO DE BENEFÍCIOS

ATENÇÃO 

Caso você seja dependente de um
funcionário ou de um empresário
associado, você deve informar o
nome de quem você é dependente
e qual empresa ele pertence

DEPENDENTES MENORES DE IDADE
TAMBÉM PRECISAM TER CADASTRO
INDEPENDENTE

Não é possível efetuar mais que
um cadastro com o mesmo e-mail



Dentro das 24 horas posterior ao cadastro, a Aciaf entra
em contato, enviando o termo de uso e a cobrança

referente a anuidade, no valor de R$20 reais

*

*considerando dias úteis 



SEU CARTÃO DE BENEFÍCIOS 

USE SEM 
MODERAÇÃO 

Depois de efetuado o pagamento, 
a Aciaf autoriza a emissão e você

passa automaticamente a dispor do
seu cartão diretamente no seu

celular.



IDENTIFIQUE 

Para ter acesso aos
descontos disponíveis,
você deve apresentar
o cartão para
identificação,

USANDO O CARTÃO 

LEITURA

A rede conveniada
fará a le i tura do
cartão e
ver i f icação dos
dados 

BENEFÍCIOS 

Os descontos são
reais em vários
seguimentos como
saúde,  educação, 
 comércio e
prestação de serviços 
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DIFERENCIAL 
NESSE NOVO MODELO

HAVERÁ UMA
FACILIDADE MAIOR DE

CONTATO ENTRE O
USUÁRIO E A REDE

CONVENIADA 



INFORMAÇÕES E CONTATO A UM CLIQUE
No aplicativo o usuário terá as informações do
nome, contato e o desconto disponível.  A um

clique do usuário,  o mesmo pode entrar em
contato, facilitando muito o acesso

V
IS

IB
IL

ID
AD

E

%



REDE DE BENEFÍCIOS 

SAÚDE EDUCAÇÃO COMÉRCIO E
SERVIÇOS 



Descontos de até 50%
nos produtos e serviços
 A lista de empresas conveniadas e os
respectivos descontos estão
disponíveis no site da Aciaf e no
aplicativo Compre e m Fraiburgo 

%



Benefícios a todos 
Dúvidas e maiores esclarecimentos
entre em contato

49 3246 3576


