
Solicitei a mudança de meu plano para um de menor valor a partir de 15 de março de 2020. 

Terei direito a quais benefícios? 

Se mantiver em dia até dezembro de 2020 terá os seguintes benefícios: (i) garantia do 

congelamento do valor do seu Plano de Sócios em 2021, (ii) poderá manter o benefício de 50% 

de desconto em 7 Cervejas + 1 Refrigerante + 1 Água + 1 Hamburguer em todos os jogos do 

Bahia em casa em 2021, (iii) Camisa gratuita em 2021 após completar um novo ciclo de 12 

mensalidades pagas. Estes benefícios ficam mantidos para sócios adimplentes. 

 

Solicitei a mudança de meu plano para um de menor valor a partir de 15 de março de 2020, 

mas quero voltar para o meu plano original para ter direito a todos os benefícios. O que devo 

fazer? 

Deverá entrar em contato com a CAS e pagar a diferença do plano original em relação ao atual, 

correspondente ao período em que ficou fora do plano original. 

 

Moro em Salvador ou Região Metropolitana e me associei no plano contribuinte ou reativei 

meu plano patrimonial. Tenho direito a quais benefícios? 

Se você mantiver em dia até dezembro de 2020 terá os seguintes benefícios: (i) garantia do 

congelamento do valor do seu Plano de Sócios em 2021, (ii) poderá manter o benefício de 50% 

de desconto em 7 Cervejas + 1 Refrigerante + 1 Água + 1 Hamburguer em todos os jogos do 

Bahia em casa em 2021, (iii) Camisa Gratuita em 2021 após completar um novo ciclo de 12 

mensalidades pagas. Estes benefícios são garantidos em 2021 apenas para sócios adimplentes. 

 

Moro fora de Salvador ou fora da Região Metropolitana e me associei no plano contribuinte 

ou reativei meu plano patrimonial, tenho direito a quais benefícios? 

Direito a todos os benefícios anunciados, desde que permaneça em dia. 

 

Eu já era esquadrãozinho antes da pandemia. A quais benefícios tenho direito? 

i. Nome eternizado no monumento #JuntosVenceremos, que está sendo construído no CT 

Evaristo de Macedo 

ii. Nome na camisa do time em um jogo do Brasileirão 2020 

iii. Possibilidade de foto na arquibancada da Fonte Nova em jogos do Bahia – e depois ficar 

com ela como recordação 

iv. Acesso gratuito e exclusivo nos 30 primeiros dias do Museu do Bahia 

v. 31% de desconto na Loja Esquadrão até dezembro de 2020 

vi. 20% de desconto na Loja Esquadrão até dezembro de 2021 para moradores da Região 

Metropolitana de Salvador e 31% para quem mora fora da RMS 

vii. Congelamento do valor do seu plano de sócio em 2021 

viii. Permissão para comparecer a 5 treinos da equipe em 2021 (datas definidas pelo clube) 

ix. Benefício de 50% de desconto em 1 refrigerante + 1 água + 1 hambúrguer em todos os 

jogos do Bahia em casa em 2021 



 

Moro em Salvador ou Região Metropolitana e me associei no plano esquadrãozinho, tenho 

direito a quais benefícios? 

Se mantiver em dia até dezembro de 2020 terá os seguintes benefícios: (i) garantia do 

congelamento do valor do seu Plano de Sócios em 2021, (ii) poderá manter o benefício de 50% 

de desconto em 1 Refrigerante + 1 Água + 1 Hamburguer em todos os jogos do Bahia em casa 

em 2021 e (iii) 10% de desconto na Loja Esquadrão em 2020 e 2021 

 

Moro fora de Salvador ou Região Metropolitana e me associei no plano esquadrãozinho, 

tenho direito a quais benefícios? 

i. Nome eternizado no monumento #JuntosVenceremos, que está sendo construído no CT 

Evaristo de Macedo 

ii. Nome na camisa do time em um jogo do Brasileirão 2020 

iii. Possibilidade de foto na arquibancada da Fonte Nova em jogos do Bahia – e depois ficar 

com ela como recordação 

iv. Acesso gratuito e exclusivo nos 30 primeiros dias do Museu do Bahia 

v. 31% de desconto na Loja Esquadrão até dezembro de 2020 

vi. 20% de desconto na Loja Esquadrão até dezembro de 2021 para moradores da Região 

Metropolitana de Salvador e 31% para quem mora fora da RMS 

vii. Congelamento do valor do seu plano de sócio em 2021 

viii. Permissão para comparecer a 5 treinos da equipe em 2021 (datas definidas pelo clube) 

ix. Benefício de 50% de desconto em 1 refrigerante + 1 água + 1 hambúrguer em todos os 

jogos do Bahia em casa em 2021 

 

Me associei ao plano de acesso garantido, quais os benefícios que tenho? 

Direito a todos os benefícios anunciados, desde que permaneça em dia. Os novos sócios com 

acesso garantido não poderão mudar para outro plano acesso garantido por 12 meses. 

 

Pedi desconto no meu acesso garantido, tenho direito a quais benefícios? 

Permanece com os mesmos benefícios que teria se não tivesse pedido desconto. 

 

 

Estou em atraso e quero regularizar minha situação, vou ter direito a quais benefícios? 

Após a regularização, fica com os mesmos benefícios que teria se não tivesse ficado em atraso. 

 



Quem tem direito a camisa exclusiva de sócio em 2020? 

 

Todos os sócios dos planos Contribuinte (com ou sem Acesso Garantido), Patrimonial (com ou 

sem Acesso Garantido), Remido com Acesso Garantido e Esquadrãozinho com Acesso Garantido. 

Todos precisam estar adimplentes com o Clube no momento da retirada e sem renegociações 

em andamento, respeitando os critérios abaixo: 

 

Associações até dezembro/2018. A entrega da camisa é GRATUITA. 

Associações de janeiro a dezembro/2019. A camisa pode ser comprada com 50% de desconto. 

Associações a partir de janeiro/2020. A camisa pode ser comprada no seu valor integral. 

 

 

 

 

 


