
CONDIÇÕES GERAIS DAS OFERTAS DE REEMBOLSO QUE PODEM SER
PROPOSTAS PONTUALMENTE POR SFAM NO TÍTULO DE OFERTAS ELÍGIVEIS

1-As ofertas de reembolso só estão disponíveis para as pessoas que tenham subscrito uma oferta 
elegível durante o seu período de validade, conforme indicado nas ofertas SFAM.

2- Ofertas de boas-vindas
- A sua oferta de Boas-Vindas é limitada no tempo, pode solicitá-la entre o 2º e o 30º dia após a sua 
subscrição a uma das fórmulas ilegíveis.
- Para beneficiar do reembolso da oferta de Boas-Vindas o seu contrato deve estar válido e em 
execução
- Para solicitar o seu pedido de reembolso, fala login no site www.offres-de-remboursement-sfam.fr 
o mais tardar 30 dias após a sua subscrição e faça o seu pedido através da página "solicito o meu 
reembolso". Na falta de solicitação do seu pedido dentro deste prazo, não poderá beneficiar da 
proposta de reembolso.
Se não tem acesso à Internet, pode efetuar o seu pedido por telefone para o seguinte número : 800 
180 422 (chamada grátis - de segunda a sexta das 9h às 19h)
- Para qualquer pedido elegível,  o reembolso será feito no prazo de 8 semanas.

3- Ofertas de fidelização
- Sua oferta de fidelização é limitada no tempo, pode efetuar o seu pedido durante o período de 
contrato compreendido entre o final do 12º mês de sua adesão e o final do 14º mês de sua adesão.
- Para beneficiar do reembolso da oferta de fidelização o seu contrato deve estar válido 
e em execução
- Para solicitar um reembolso, faça o login no site www.offres-de-remboursement-sfam.fr dentro do 
período em que este decorre, ou seja, entre o final do 12º mês de sua assinatura e o final do 14º mês 
de sua adesão e faça o seu pedido através da página "Eu faço o meu pedido reembolso". Na falta de 
solicitação do seu pedido  dentro deste prazo, não poderá beneficiar da oferta de reembolso. Se não 
tem acesso à Internet, pode efetuar o seu pedido por telefone para o seguinte número : 800 180 422 
(chamada grátis - de segunda a sexta das 9h às 19h)
- Para qualquer pedido elegível, a restituição será feita no prazo de 8 semanas.

4- Reclamações
Em caso de litígio, o cliente pode efetuar um pedido por escrito ao Serviço de Reclamações da 
SFAM-1 rue Camille Claudel-26100 Romans sur Isère ou através do e-mail solucao@sfam.eu.
SFAM compromete-se a processar e responder a esta reclamação, dentro do prazo máximo de um 
mês a contar da receção do pedido. O Cliente também será informado do progresso da sua situação 
durante a análise do seu processo.
No entanto, se o cliente não ficar satisfeito, com a solução apresentada pelo Serviço de Reclamação 
de SFAM, ele pode também solicitar, sem prejuízo de outras medidas legais, o parecer de um 
Mediador de Consumo, ao qual SFAM remete no que diz respeito a litígios relacionados a um 
serviço prestado por SFAM, enviando a questão para a Associação MEDICYS, um organismo de 
mediação criado pela Câmara Nacional dos Oficiais de Justiça, que irá tentar, com total 
independência e imparcialidade,  aproximar as partes, com vista a chegar a uma solução amigável e 
cujos contactos são os seguintes : "Associação MEDICYS – 73 Boulevard de Clichy, 75009 Paris ".
Para conhecer as diversas modalidades de consulta deste mediador: website: http://www.medicys.fr/
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