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Bem Vindo ao Clube Viva Mais!

Acesse a Plataforma Digital 

de Benefícios 

http://beneficios.clubeviv

amais.com.br;

Digite seu CPF

para ativação da 

conta;

Complete seu 

cadastro e 

escolha suas 

principais 

necessidades.

Feito! Agora é só 

aproveitar o seu 

benefícios e desfrutar 

dos melhores 

descontos.

Não perca tempo e ative agora sua conta seguindo os passos abaixo:



Plataforma 

Digital



4Aqui você acessa todas as vantagens e benefícios 

do Clube Viva Mais!

 Acesse pelo endereço:  https://beneficios.clubevivamais.com.br  

 Todos os Benefícios do Clube estão integrados nesta plataforma para sua 

Conveniência;

 Seguros, Assistências estão localizados na área de Benefícios Exclusivos;
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Aqui você acessa todas as Benefícios Exclusivos do 

Clube Viva Mais!

Acesse:https://beneficios.clubevivamais.com.br 

Entre na opção: Descontos e digite o benefício que 

você procura

Filtre a opção “Exclusivos” e acesse os Seguros, 

Assistências e Capitalização feitos para você! 
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CASH BACK! O jeito inteligente de fazer compras!

Quando você compra online em uma 

das lojas cadastradas, recebe uma 

porcentagem do que gastou de volta. 

Isso mesmo. 

Ao invés de desconto, ao comprar 

nas maiores lojas online do Brasil, 

você economiza ganhando dinheiro 

de volta.

Na plataforma de descontos, no canto esquerdo superior, 

acesse a aba “CashBack”

Não perca tempo! Descubra as empresas participantes e garanta 

seu dinheiro de volta!



Rede Mais 

Saúde
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Rede Mais Saúde!

Acesse o site da Rede Mais Saúde 

http://www.redemaisaude.com.br/

Para o Primeiro acesso Entre com seu 

CPF nos campos LOGIN e SENHA 

depois altere para senha de sua 

preferencia

Consulte a Clinica ou Laboratório mais 

perto de você e agende sua consulta 

através do numero 0800 776 6013

Não perca tempo e ative agora sua conta para ter acesso a consultas 

e exames à um preço diferenciado, siga os passos abaixo:

1-

3-

2-



9Aqui você acessa todos os descontos em exames e 

consultas, através da Rede Mais Saúde

 Acesse pelo endereço:  http://www.redemaisaude.com.br

 Faça Login com seu CPF e Senha no canto direito superior;

 Todos os Exames e Consultas disponíveis, além da Rede de clinicas e laboratórios 

credenciados estão integrados nesta plataforma para sua Conveniência;

 Para o agendamento de consultas e exames, ligue para 0800 776 6013 e informe 

que faz parte do Clube Viva Mais, em parceria com a REDE MAIS SAÚDE.

http://www.redemaisaude.com.br/


Apólice Seguro A.P.
• Morte Acidental – R$ 10.000,00

• Invalidez Total ou Parcial – até R$ 10.000,00

• Auxílio Funeral – até R$ 3.000,00

• Desconto em Medicamento – 17.000 mil Farmácias



11Apólice de Seguro de Acidentes Pessoais 

Clube Viva Mais

 Morte Acidental, Invalidez Total e Parcial, Auxílio Funeral: As condições gerais e os termos de uso, 

estarão disponíveis no site: http://www.meusegurochubb.com.br/redetotalbeneficios , Em caso de sinistro, 

beneficiário deverá ligar para 0800 779 7666, e enviar os documentos que serão solicitados através dos correios, 

pagamento ocorrerá em até 30 dias. O acesso é dado através: Login = CPF / Senha = 5 últimos dígitos do CPF, 

depois será solicitado troca de senha.

 Desconto em Medicamentos: Beneficiário deve consultar a farmácia credenciada e o desconto praticado através 

do site https://www.clubevivamais.com/descontos-medicamentos , No Balcão informa que faz parte do programa 

de descontos REDE TOTAL | CHUBB pela autorizada EPHARMA.

http://www.meusegurochubb.com.br/redetotalbeneficios
https://www.clubevivamais.com/descontos-medicamentos
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Tire todas as dúvidas sobre os Benefícios do 

CLUBE VIVA MAIS!

Telefone para contato:

0800 779 7666

E-mail:
contato@clubevivamais.com.br



Obrigado!

😉


