
 

 

Perguntas mais frequentes e muito importantes para 
você conhecer melhor a Associação 

1. O que é a Associação Costa Line do Brasil? 

R: Uma sociedade privada de Direito Civil, de duração indeterminada. É 

uma associação de caráter social, cultural e beneficente, a qual se rege por 
seu Estatuto e pela Legislação em vigor. 

2. Quem pode participar da Associação? 

R: Diferente das outras associações que atendem a uma categoria 

profissional específica, nós atendemos a todos os segmentos: Funcionários 
Públicos Federais, Estaduais e Municipais, Civis, Militares e 
Contratados, Empresas, Empresários, Administradores de Empresas, 
Empregados de Empresas Privadas, Aposentados, Reformados, 
Pensionistas e Autônomos do Brasil. Essa diversidade é o diferencial da 
Associação Costa Line do Brasil. 

3. Por que essa Associação foi constituída? 

R: Porque enquanto algumas pessoas e categorias participam de 

associações específicas e têm direito a vários benefícios e descontos 
especiais, outras pagam tudo mais caro e não têm benefício nenhum, porque 
não têm nenhuma associação mais ampla para participar. 

Vamos dar um exemplo: 

Suponhamos que o seguro do seu automóvel, hoje, custe em média, R$ 
3.000,00. Se você faz parte de uma Associação como a nossa, que paga 
para você até 20% do Prêmio Liquido (P.L.) do valor do seu seguro do 



 

 

automóvel, (se o seguro for feito na Associação Costa Line do Brasil), 
sem lhe tirar nenhum benefício que você tenha recebido das seguradoras, 
você ainda ganha R$ 600,00. Quem não participa de nenhuma Associação 
terá que pagar os R$ 3.000,00 integrais. Veja só, você já obteve R$ 600,00 
(seiscentos reais) de lucro que não tinha quando não pertencia à 
Associação. Com o uso também dos outros benefícios, durante o ano você 
vai lucrar mais e pode usar os próprios ganhos dos benefícios para pagar a 
mensalidade da Associação o ano inteiro. Ela lhe sairá gratuita e você ainda 
poderá guardar algum dinheiro, pagar dividas etc. 

4. Mesmo fazendo parte de outra associação eu posso me associar à 

Associação Costa Line do Brasil? 

R: Sim, e deve, pois entrando para sócio da Associação Costa Line do 

Brasil, além dos benefícios que já temos para lhe oferecer, você quando 
indica associados ganha comissões, podendo ser nosso Agente de 
Negócios Voluntário. Com isso você ainda ganha uma renda extra, além do 
seu salário, aposentadoria ou outro rendimento que você tenha. 

 


