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O que é o programa Ponto pra Você?
O Ponto pra Você é um programa que visa recompensar e valorizar você, cliente BB, pelo
relacionamento mantido com o Banco do Brasil. Dessa forma, quanto mais estreito for esse
relacionamento, mais benefícios lhe serão concedidos.
Os pontos gerados no Ponto pra Você podem ser transferidos para o programa Dotz, que
possui um catálogo muito atrativo, com milhares de opções para troca, que vão de crédito para
celular e ingressos de cinema a passagens aéreas .
Os pontos do Ponto pra Você também podem ser transferidos para os programas de fidelidade
Smiles (GOL) e Multiplus (TAM).
No Ponto pra Você, 1 ponto é igual a 1 dotz (no programa Dotz) e igual a 1 milha (nos
programas Smiles e Multiplus).
Quem participa do programa?
Todo cliente que possui a função crédito do cartão Ourocard ativa (efetivamente em uso) está,
automaticamente, inscrito no programa de relacionamento do BB - Ponto pra Você.
Pontos: quais os tipos?
O Ponto pra Você é o programa de recompensas mais completo do mercado, concedendo a
você Pontos de Cartão e Pontos de Promoção. Esses dois tipos de pontos, somados, formam os
Pontos do Programa Ponto pra Você.

Pontos do
Programa
Ponto pra
Você

Os Pontos de Cartão são aqueles originados de transações efetuadas por meio dos cartões
Ourocard nas funções débito e crédito. Os pontos concedidos pelo uso da função débito são um
benefício exclusivo oferecido pelo Banco do Brasil.
Para que sejam gerados pontos nas transações efetuadas com o cartão no débito e no crédito,
é necessário que você mantenha pelo menos um Ourocard participante do programa com a
função de crédito ativa (efetivamente em uso). Os pontos do participante que não atender às
condições previstas no regulamento ficarão bloqueados para utilização, sujeitos à prescrição e
exclusão.
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Os Pontos de Promoção são aqueles concedidos ao participante por meio de Promoções.
Pontos: como adquirir?
1.
Pontos de Cartão – são gerados quando você compra utilizando a função débito/crédito
do seu cartão, nos pagamentos de títulos/tributos com a função crédito do Ourocard, nas
compras com o Ourocard pré-pago, na contratação de BB Crediário e na liberação de operações
de Agronegócio.
a. No crédito – compras ou pagamento de títulos, tributos e convênios. Os pontos são
creditados após o pagamento da fatura do cartão e de acordo com regras do
regulamento do programa;
b. No débito – é um benefício exclusivo do Banco do Brasil, pois o BB é o único que
concede pontos pela utilização da função débito. Para que sejam gerados pontos nas
transações efetuadas com o cartão na função débito, é necessário que o cliente
mantenha pelo menos um Ourocard participante do Programa com a função de crédito
ativa (efetivamente em uso). Os pontos serão creditados após o débito do valor das
compras na conta corrente;
c. No Pré-pago – aqui no BB, você ganha pontos com o cartão Ourocard Pré-pago
Recarregável Visa. Você pode delegar a outra pessoa o pagamento de pequenas contas,
tais como: compras na padaria, farmácia e outros. Além disso, pode garantir a
regularidade da mesada do seu filho com segurança, mesmo que ele esteja distante de
você. A pontuação é a mesma da função débito.
d. Na contratação de BB Crediário – além do benefício de pontuar pelas compras na
função débito, o BB concede também pontos na contratação de operações BB Crediário.
 Paridade: 0,5 ponto a cada U$$ 1,00 (mesma paridade da função débito);
 Condição para crédito: ter contratada e liberada operação BB Crediário e ter ao menos
um cartão participante do programa com função crédito ativa (em uso);
 Data do crédito dos pontos: serão creditados em até cinco dias após a liberação do
recurso;
e. Nas transações de Agronegócio – são concedidos pontos referentes às transações agro
e agro electron, efetuadas nos cartões Ourocard Elo e Ourocard Agronegócio Elo,
conforme as regras abaixo:
 Pré-requisito: Possuir pelo menos um cartão participante do Programa com função
crédito ativa (em uso);
 Paridade: 1 ponto a cada US$ 50,00;
 Periodicidade do crédito: 1 vez ao mês;
 Data do crédito dos pontos: até o 5º dia útil do mês subsequente;
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 Condição para crédito: ter ao menos uma transação de compra a crédito autorizada no
mês de apuração dos pontos em qualquer cartão Ourocard no qual o contratante seja
titular.
1.1

Concentre seus gastos no Ourocard e acelere o acúmulo de pontos

Com os cartões Ourocard, você pode acelerar sua pontuação gerada a partir de compras na
função crédito e acumular mais pontos, conforme dados a seguir:

Note que você tem oportunidade de receber uma maior pontuação, caso concentre seus gastos
no cartão Ourocard. Essa é uma inovação do Banco do Brasil no mercado.
2.
Pontos de Promoção - são gerados por meio de ações promocionais envolvendo
produtos e serviços do BB.

Para ter acesso a todas as tabelas atualizadas no Portal BB, www.bb.com.br > Você >
Ponto pra Você.
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Pontos: transferência entre clientes
A transferência de pontos entre clientes com vínculo de parentesco (pai, mãe, filho, irmão,
cônjuge, companheiro, padrasto ou madrasta), devidamente vinculado ao seu cadastro no
sistema do Banco é outro benefício exclusivo oferecido pelo BB.
O limite de transferência anual é de 10.000 pontos. Os pontos transferidos têm validade de 12
meses.
Pontos: como consultar?
Você pode obter informações a respeito de seu saldo no Ponto pra Você e na Dotz nos
seguintes canais:
a. Na internet – autoatendimento pessoa física: Ponto pra Você;
b. Nos terminais de autoatendimento (TAA): Outras Opções > Outras Opções > Ponto pra
Você/Dotz;
c. Via Central de Atendimento do BB, pelos telefones 4004-0001 ou 0800-729-0001, agência e
conta corrente, senha de seis dígitos, opção 1 (Cartão de crédito, débito e Pré-pago), digitar
o número do cartão, opção 7 (Informações sobre o programa “Ponto pra você”).
Benefícios: quais são e como ter acesso a eles?
Ao acumular pontos no Ponto pra Você, você pode transferi-los para o programa Dotz e/ou
para os programas de fidelidade das empresas aéreas Smiles (GOL) e Multiplus (TAM).
No catálogo Dotz você encontra uma grande quantidade de produtos de categoria e preços
variados, serviços e passagens aéreas. Essa diversificação favorece a troca por itens de diversas
faixas de pontuação. Assim, mesmo que você tenha um saldo pequeno de pontos, tem a
possibilidade de trocá-los.
Os resgates de pontos do Ponto pra Você no catálogo Dotz podem ser realizados via TAA –
terminais de autoatendimento, Internet – autoatendimento pessoa física e CABB – Central de
Atendimento Banco do Brasil.
As transferências para os programas de milhagens podem ser feitas pelos canais:
a. Internet - autoatendimento pessoa física: Mais transações >> Ponto pra Você;
b. CABB - pelos telefones 4004-0001 ou 0800-729-0001.
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Você tem a possibilidade de ganhar e acumular mais rapidamente quando compra nos
parceiros físicos e virtuais da Dotz e paga as compras com o Ourocard. Você ganha os dotz do
parceiro e os pontos do cartão.
Programa Dotz: o que é e como participar?

Dotz é um programa de fidelidade diferente. Com ele, você ganha uma mesma moeda, dotz, ao
fazer suas compras na rede de parceiros da Dotz, uma das maiores redes de parceiros do país
no modelo de coalizão. Como você ganha mais e de maneira rápida, você também troca muito
mais rapidamente por milhares de produtos e viagens.
Principais diferenciais da parceria do Ponto pra Você com a Dotz:
 1 dotz é igual a 1 ponto do Ponto pra Você;
 envio online de pontos do Banco do Brasil para a Dotz, sem exigência mínima de quantidade
de pontos (1 ponto pode ser enviado);
 troca direta de pontos/dotz por passagens aéreas;
 troca por passagens sem a necessidade de cadastramento, login ou transferência prévia de
pontos para a Dotz (acesso via autoatendimento BB - internet);
 promoções constantes de passagens aéreas - nacionais e internacionais;
 envio da confirmação de troca e do localizador para o celular do cliente;
 possibilidade de pagamento de passagem com pontos/dotz + reais;
 aquisição de passagens aéreas sem restrição de assento, data e horário;
 troca de dotz com acúmulo de milhas na companhia aérea escolhida, conforme regras das
companhias aéreas;
 ferramenta de troca de dotz com consulta rápida em todas as companhias aéreas e destinos
(http://viaja.dotz.com.br);
 ferramenta de busca que permite visualizar a menor quantidade de dotz possível para troca,
em qualquer data.
E você não paga nada para participar do programa Dotz.
Com a parceria entre o Ponto pra Você e Dotz, os benefícios no BB foram ampliados e você
passou a ter mais oportunidades e facilidades para acumular e trocar pontos, pois você ganha
duas vezes: os pontos do Ponto pra Você e os dotz das compras nos parceiros físicos e virtuais
da Dotz.
Você pode acumular dotz nas suas compras pela internet, via site Dotz. As principais lojas de
comércio eletrônico são parceiras da Dotz. Entre elas estão netshoes.com, centauro.com,
submarino.com, americanas.com, comprafacil.com, saraiva.com, fnac.com, siciliano.com,
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livrariacultura.com, rihappy.com, pbkids.com, netshoes.com, dafiti.com e muitas outras de
diversos segmentos. Para ganhar dotz nesses parceiros, você deve acessar essas lojas via site
Dotz, da seguinte forma: após acessar www.dotz.com.br, clique na guia “ganhe dotz na
internet” e em seguida escolha a loja que preferir.
As compras realizadas por este fluxo gerarão dotz para os clientes automaticamente,
respeitado o prazo de cada parceiro para crédito dos dotz (leia atentamente o passo a passo no
site Dotz).

Você também ganha quando usa seu Ourocard nos parceiros físicos da Dotz. São vários
estabelecimentos, em diversos segmentos, credenciados para ganho de dotz. Relacionamos a
seguir apenas alguns locais onde a parceria física está presente atualmente: Belo Horizonte,
Brasília, Campinas, Itu, Porto Feliz, Salto, Sorocaba, Fortaleza, Recife, Curitiba, Maringá,
Londrina e João Pessoa, além do estado de Santa Catarina. Há previsão de expansão para todas
as regiões do país.
Para conhecer todos os estabelecimentos parceiros da Dotz, bem como as regiões onde estão
localizados, acesse: www.dotz.com.br
Ao fazer suas compras nas lojas (virtuais ou físicas) parceiras da Dotz, você pode acumular
moedas dotz de maneira mais rápida, se pagar suas compras com seu Ourocard. Dessa forma,
você ganha duas vezes: os dotz do parceiro Dotz. + os pontos do Ponto pra Você.

8

Cartilha Clientes Pessoa Física – Ponto pra Você

Para participar do programa Dotz, você tem duas formas:
a) Adesão à conversão automática Dotz: nesse modelo você faz a adesão à conversão
automática de seus pontos do Ponto pra Você para Dotz. Assim, todos os pontos
adquiridos no Banco (saldo e futuros) migrarão automaticamente para o programa Dotz,
e você gerenciará apenas um extrato de pontos – o extrato de dotz.
b) Transferências parciais de pontos do programa Ponto pra Você para o programa Dotz:
nesse modelo você permanece com seus pontos no Ponto pra Você e faz remessas
eventuais de pontos para o programa Dotz. Nesse caso, você gerenciará duas “contas”
de pontos (o extrato do Ponto pra Você e o extrato de dotz).


Os pontos transferidos para o programa Dotz não são passíveis de estorno;



O cancelamento da opção de adesão à conversão automática de pontos do Ponto
pra Você para a Dotz é possível, porém, não implica retorno dos pontos já
transferidos, apenas impede transferências automáticas futuras.

Caso você não possua cadastro no programa Dotz, ao transferir pontos para a Dotz ou trocar
seus pontos por produtos do catálogo Dotz nos terminais de autoatendimento BB ou agência
de relacionamento, você autoriza o BB a passar informações cadastrais básicas à Dotz (nome,
CPF, documento de identidade, data de nascimento, nome da mãe, sexo, endereço, agência e
telefone).
Tanto a participação quanto o cancelamento da opção de adesão à conversão automática
podem ser realizadas via terminais de autoatendimento (TAA), autoatendimento pessoa física
(Internet), agências BB e Central de Atendimento do BB, pelos telefones 4004-0001 ou 0800729-0001.
Programa Dotz: como trocar seus dotz?
Qualquer cliente do BB, participante do Ponto pra Você, pode trocar seus Pontos do Programa
por prêmios do catálogo Dotz, desde que tenha conta cartão com função crédito ativa (em uso
na função crédito) e atenda as demais exigências estabelecidas no regulamento.
Caso você não possua cadastro no programa Dotz, ao trocar seus pontos por produtos do
catálogo Dotz nos terminais de autoatendimento BB ou agência de relacionamento, o BB
enviará informações cadastrais básicas à Dotz e será feito um pré-cadastro na Dotz.
9

Cartilha Clientes Pessoa Física – Ponto pra Você

Necessitando apenas que você acesse o site Dotz, complemente seu cadastro e crie uma senha
de acesso à sua conta na Dotz.
Você pode trocar seus pontos por produtos do catálogo Dotz no Banco do Brasil e na Dotz:
No BB:
c. TAA – terminais de autoatendimento: Outras Opções >> Outras Opções >> Ponto pra
Você/Dotz >> Troca de Pontos por Produtos;
d. Internet - autoatendimento pessoa física: Mais transações >> Ponto pra Você;
e. CABB - pelos telefones 4004-0001 ou 0800-729-0001.
Na Dotz:
a. No site www.dotz.com.br, na guia “troque seus dotz”;
b. Central de Atendimento Dotz 4007-1339 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 601
1339 para demais localidades, de segunda a domingo, das 8h às 22h.

10

