
 

 

REGULAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO  

“CINEMARK BRADESCO PRIME” 

 

 

 

Cliente Bradesco Prime tem desconto¹ de 50% no ingresso Cinemark em todo o Brasil, além 

de outros benefícios exclusivos. 

 

• Salas Cinemark Prime 

 

- Além do conforto das salas com poltronas reclináveis, lounge e snack bar, cliente Prime paga 

meia-entrada no ingresso de segunda a sexta-feira, nos shoppings: Cidade Jardim – São Paulo 

(SP), Iguatemi – São Paulo (SP), Lar Center – São Paulo (SP), West Plaza – São Paulo (SP)² 

Tamboré – Barueri (SP), Iguatemi – Campinas (SP), Village Mall – Rio de Janeiro (RJ), Salvador 

Shopping – Salvador (BA) e Rio Mar³ - Recife (PE);  

 

- Ganha 20% de desconto no Menu Prime (vinho + finger food salgado + sobremesa) aos fins de 

semana; 

 

- E conta com guichês Prime para atendimento exclusivo. 

 

Para usufruir dos benefícios, o cliente precisa efetuar o pagamento com Cartão de Crédito4 

Bradesco Prime em qualquer canal de compra: bilheteria, ATM, site ou App Cinemark. 

 

• Salas Cinemark5 em todo o Brasil 

50% de desconto no ingresso (Meia Cartão Bradesco), na pipoca pequena salgada ou sabor 

caramelo e no refrigerante, água ou suco de 500ml (Combo Meia Cartão Bradesco). 

 

Basta utilizar seu Cartão de Crédito Bradesco ou Bradescard, Cartão de Débito Elo ou 

Cartão Pré-Pago Bradesco DIN para aproveitar o benefício no dia e na sessão que 

quiser. 

 

1. Desconto válido para um ingresso de segunda a sexta-feira, exceto feriados, e não 

acumulativo com outras promoções. É obrigatório o uso do Cartão de Crédito Bradesco Prime 

como meio de pagamento. 

 

2. West Plaza (São Paulo), desconto válido para todos os dias da semana ao Cliente que utilizar 

o Cartão de Crédito Bradesco Prime como forma de pagamento. 

3. Desconto válido para o Cliente e um acompanhante, de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados e não cumulativo com outras promoções. É obrigatório o uso do Cartão de Crédito 

Bradesco Prime como meio de pagamento. 

 

4. Os benefícios destinam-se aos clientes portadores dos “Cartões de Crédito Bradesco 

Prime” nas bandeiras Visa, Elo, American Express e Mastercard. 

 



 

 

 5. Exceto no Shopping Iguatemi São Paulo (São Paulo) e nas salas Cinemark Bradesco Prime nos 
Shoppings: Cidade Jardim (São Paulo), Iguatemi (Campinas), Lar Center (São Paulo), West Plaza 
(São Paulo), Tamboré (Barueri), Village Mall (Rio de Janeiro), Rio Mar (Recife) e Salvador 
Shopping (Bahia). 
 


