
 

REGULAMENTO COOPERSAUDÁVEL 

A CooperJohnson incentiva a prática de atividades físicas e esportivas de seus 

cooperados! 

Confira as regras abaixo para utilização do benefício:  

1. Cooperados podem solicitar o benefício até 03 (três) vezes por ano, para 

competições e desafios presenciais ou virtuais nas modalidades esportivas: 

corridas de pedestres, caminhadas, passeios ciclísticos, corridas ciclísticas, duathlon 

ou triathlon, mountain bike, trilhas, tênis, crossfit, corridas de obstáculos e natação; 

 

2. O reembolso será de 50% do valor da inscrição para valores de até R$ 120,00 (cento 

e vinte reais), ou reembolso fixo de R$ 60,00 (sessenta reais) para inscrição superior 

a R$ 120,00 (cento e vinte reais) por inscrição; 

 

3. As solicitações de reembolso devem ser realizadas no site da CooperJohnson, na 

sua Área Restrita > CooperJohnson > CooperSaudável; 

 

4. O pedido do reembolso deverá ser feito a partir da inscrição até o prazo máximo de 

até 15 (quinze) dias após a data do evento; 

 

5. O reembolso do valor será efetuado mediante a apresentação dos seguintes 

documentos, que devem ser anexados no formulário de solicitação: 

- Comprovante de inscrição. 

- Comprovante de pagamento da inscrição (recibo de pagamento ou print da 

fatura do cartão constando o pagamento). 

 

6. O pagamento do reembolso será na conta bancária do cooperado cadastrada na 

CooperJohnson, no último dia útil do mês; 

 

7. Para modalidades esportivas realizadas fora do país (Brasil), será convertido para 

moeda comercial na data da inscrição realizada pelo cooperado(a); 

 

8. Cooperados que possuírem parcelas de empréstimo em atraso ou estiverem 

inadimplentes junto à cooperativa não poderão usufruir do benefício, caso não 

regularize a(s) pendência(s); 

 

9. Os cooperados estão cientes da utilização de imagem própria para divulgação do 

benefício na CooperJohnson, utilizando a comunicação interna da empresa de forma 

integralmente gratuita, 

 

10. Em caso de desligamento da cooperativa, o cooperado não terá direito ao benefício. 

 

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para eventos@cooperjohnson.com.br  
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