PERGUNTAS FREQUENTES – GYMPASS
Sobre o Gympass
Uma plataforma digital que conecta usuários em uma rede on-line de parcerias com múltiplos
O que é o GYMPASS?

serviços, tais como: academias e estúdios; aplicativos voltados ao bem-estar e atividades
físicas; personal trainers disponíveis para o atendimento; planos de nutrição; aulas ao vivo
on-line; entre outros.

Qual é o objetivo do Gympass?

O que o Gympass oferece?

Quem poderá ter o acesso?

Quais são as opções de planos?

Como saber quais academias que estão
conveniadas?

oferecer qualidade de vida quebrando barreiras funcionais (preço, tempo e distância) e
barreiras emocionais (sentimento de inferioridade).
O Gympass oferece diversas opções como milhares de academias e estúdios; apps de bemestar e atividade física; aulas ao vivo online; e personal trainers.
Militares e dependentes legais (cônjuge, filhos até os 23 anos). É permitido cadastrar 3
dependentes por usuário.
Com uma mensalidade, os usuários têm acesso ilimitado à maior rede de bem-estar. Do plano
Basic I até Black +. Sem taxa de cancelamento. Pode realizar o upgrade ou downgrade.
Através do app, é possível verificar quais as academias disponíveis na sua região e no seu
plano, pois o app funciona como geolocalização. Acesse nosso site e confira o tutorial,
clicando aqui.
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Caso a cidade que o militar (interior)
reside não esteja participando do
Gympass, como o militar poderá
participar do programa?

É possível indicar uma academia próxima pelo aplicativo; caso a academia não seja incluída,
você poderá participar das aulas ao vivo e com personal trainer de qualquer lugar do mundo.
Acesse nosso site e confira o tutorial, clicando aqui.

Como essa parceria com a Fundação

É um benefício para o Policial Militar do Estado de Goiás. Tendo em vista que essa

Tiradentes pode ser benéfica ao militar?

plataforma tem o intuito de promover a saúde e o bem-estar do Militar e sua família.

Qual os benefícios que o militar pode ter
utilizando a plataforma gympass?
Qual telefone de contato para demais
dúvidas e informações?
O militar terá algum desconto ou isenção
de alguma taxa?

Como há compartilhamento de custos, a contratação pela Fundação Tiradentes permite ao
beneficiário o acesso aos planos sem taxa de matrícula, sem taxa de cancelamento e sem
carência, e por um preço até 75% menor que os valores praticados no mercado.
Entre em contato conosco através do WhatsApp (62)32693304
Como há compartilhamento de custos, a contratação pela Fundação Tiradentes permite ao
beneficiário o acesso aos planos sem taxa de matrícula, sem taxa de cancelamento e sem
carência, e por um preço até 75% menor que os valores praticados no mercado.

Qual vínculo da fundação com o

A Fundação Tiradentes está com essa parceria com o Gympass. Entretanto, não tem nenhum

GYMPASS?

vínculo financeiro conosco.
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Sempre que quiser e precisar, você pode solicitar uma cópia de suas informações diretamente
ao Gympass. Basta seguir o passo a passo abaixo:
1. Acesse o site e faça login em sua conta utilizando o e-mail ou CPF cadastrado.
2. Clique em Entrar, confirme suas informações e clique em seu nome no canto superior
direito.
Como solicitar meus dados ao gympass?

3. Depois, clique em Configurações.
4. No canto esquerdo, selecione a opção Privacidade.
5. Em seguida, clique na opção Dados Pessoais e depois em Solicitar meus dados.
6. Pronto! Você receberá um e-mail quando os dados estiverem prontos, e poderá ter
acesso às informações registradas em nosso banco de dados.
Para mais informações, você pode acessar os Termos e Condições de Uso do Gympass, ou
entrar em contato clicando no ícone Como posso te ajudar?.
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