
 

 

 

PROMOÇÃO “BLACK FRIDAY BANCO DO BRASIL – PLANOS BRASILPREV”  
 

Brasilprev Seguros e Previdência S/A (Brasilprev) 

Rua Alexandre Dumas, 1671 – Chácara Santo Antônio 
CEP 04717-004 – São Paulo – SP 
CNPJ/MF nº 27.665.207/0001-31 

 
REGULAMENTO 

 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

1.1. A promoção intitulada “Black Friday” (“Promoção”) é realizada pela Brasilprev 
Seguros e Previdência S/A (Brasilprev), inscrita no CNPJ/MF sob o número 

27.665.207/0001-31, com sede na Rua Alexandre Dumas, 1671, Chácara Santo 
Antônio, CEP 04717-004, São Paulo/SP, em todo território nacional. 

 
1.2. Para fins de participação nesta promoção, a contratação dos planos deverá ocorrer 

somente por meio do Autoatendimento do Banco do Brasil pela Internet no site 

www.bb.com.br (“internet banking”) e no período compreendido entre as 05h00 e as 
21h00 do dia 27/11/2015. 

 
1.3. Esta promoção poderá ser prorrogada a critério exclusivo da Brasilprev, a ser 

comunicado no site www.bb.com.br/blackfriday.  

 
2. A QUEM SE DESTINA 

 
2.1. Esta Promoção é destinada a todos os clientes pessoa física do Banco do Brasil S.A. 

(“Banco do Brasil”) que possuam senha de acesso ao internet banking. 

 
2.2. Não poderão participar desta Promoção (i) qualquer pessoa física que não seja 

cliente do Banco do Brasil S.A., (ii) empregados, diretores estatutários e acionistas 
da Brasilprev, Banco do Brasil e da BB Seguridade. 

 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Para participar, os interessados deverão, durante o período de validade desta 
promoção, indicado no item 1.2 deste Regulamento, efetuar a contratação de um 

dos planos de previdência complementar aberta BRASILPREV disponibilizados nas 
modalidades PGBL ou VGBL da categoria Individual ou Júnior, com contribuições 
mensais, por meio do internet banking e optar a forma de pagamento como débito 

em conta corrente do Banco do Brasil. 
 

3.1.1. As informações sobre os planos disponibilizados para esta promoção poderão 
ser consultadas no site do Banco do Brasil www.bb.com.br/previdencia. 

 

3.2. O cliente poderá adquirir quantos planos desejar, contudo, somente terá direito a 
um aporte por CPF, o qual será realizado para o plano com maior contribuição 

mensal. 
 

3.3. Os valores mínimos para contratação e contribuições mensais deverão respeitar o 

perfil do cliente, seu enquadramento junto ao Banco do Brasil e, ainda, condições 
específicas dos produtos/planos contratados nas modalidades PGBL ou VGBL da 

categoria Individual ou Junior. 
 

 

http://www.bb.com.br/
http://www.bb.com.br/blackfriday
http://www.bb.com.br/previdencia
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4. DA PREMIAÇÃO 

 
4.1. A todos os clientes que preencherem as condições previstas neste Regulamento, 

será atribuído um aporte correspondente a 10% (dez por cento) da primeira 

contribuição mensal realizada observado o limite de R$100,00 (cem reais). 
 

4.2. A título exemplificativo, na hipótese do participante contratar o plano e efetuar a 
primeira contribuição no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) terá 
direito a receber um aporte de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). No caso do 

participante contratar o plano e efetuar a primeira contribuição no valor de 
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), terá direito a receber um aporte no valor de 

R$100,00 (cem reais), em virtude do limite estabelecido no item anterior.  
 

4.3. O aporte da Brasilprev será feito apenas uma única vez sobre o valor da primeira 
contribuição, sendo certo que as demais contribuições não darão direito ao 
recebimento de novos aportes.  

 
4.4. Além disso, o valor será aportado apenas sobre o valor destinado aos planos 

PGBL/VGBL disponibilizados, não contemplando os valores destinados para 
benefício/coberturas de risco. 

 

4.5. O valor do aporte será disponibilizado no próprio plano, no prazo de até 15 (quinze) 
dias úteis após a contratação do plano, e poderá ser visualizado pela internet 

banking bastando que o participante acesse seu extrato da previdência, no qual será 
identificado como “Aporte Brasilprev”. 
 

4.6. O valor do aporte realizado pela Brasilprev, em planos PGBL com Tributação 
Progressiva Compensável ou Tributação Regressiva Definitiva, não deverá ser 

considerado para fins de dedutibilidade fiscal em sua Declaração do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) Ano Calendário 2016 – Exercício 2015.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

5.1. A divulgação desta promoção será feita exclusivamente pelo portal do Banco do 
Brasil, no endereço www.bb.com.br/blackfriday.  
 

5.2. Os contemplados, autorizam, desde já, como consequência do recebimento dos 
aportes da Brasilprev, a utilização de seus nomes, imagens e sons de voz, em 

qualquer um dos meios escolhidos pela Brasilprev, com o propósito de reforço de 
mídia publicitária e divulgação da Promoção, sem nenhum ônus, pelo período de 1 
(um) ano, a contar da data de sua contemplação, renunciando, ainda, pelo mesmo 

período, a qualquer direito em razão da utilização do seu nome, imagem ou som de 
voz. 

 
5.3. Considerando as características inerentes ao ambiente da Internet, a Brasilprev não 

se responsabiliza por interrupções ou suspensões de conexão ocasionadas por casos 

fortuitos ou de força maior ou outros casos não inteiramente sujeitos ao seu 
controle, como falha técnica de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando, ao 

mau funcionamento eletrônico de qualquer rede, "hardware" ou "software", a 
disponibilidade e acesso ao Autoatendimento BB pela Internet, eximindo-se, por 

conseguinte, de qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos. 
 

http://www.bb.com.br/blackfriday
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5.4. Este Regulamento ficará disponível no site www.bb.com.br/blackfriday, sendo que a 
participação caracteriza a aceitação irrestrita de todos os seus termos e condições.  

 
5.5. Em caso de fraude comprovada ou infração a este Regulamento, o participante será 

excluído automaticamente da Promoção. 

 
5.6. Os interessados poderão obter informações sobre esta Promoção, esclarecer dúvidas 

ou controvérsias, por meio de consulta à Central de Atendimento BRASILPREV, no 
telefone 0800-7297170 e, no caso de pessoas com deficiência de fala e auditiva, no 
telefone 0800-7290150. Na eventualidade de suas necessidades não terem sido 

atendida nesses canais, os interessados poderão entrar em contato com o Canal 
Ouvidoria, em dias úteis, no horário das 9h às 13h e das 14h às 18h pelo telefone 

0800-7277109 e, no caso de pessoas com deficiência de fala e auditiva, pelo 
telefone 0800-7277120. 

 
5.7. Fica desde já eleito o Foro Central de São Paulo para dirimir quaisquer questões 

relativas a esta Promoção.  
 

http://www.bb.com.br/previdencia

