
PROMOÇÃO BLACK FRIDAY BANCO DO BRASIL – BB SEGUROS 
 

REGULAMENTO 
 
1. DA DEFINIÇÃO 
1.1. A promoção intitulada “Black Friday” („Promoção‟) é realizada pelas 
empresas: 
i. Aliança do Brasil Seguros S.A. 

CNPJ: 01.378.407/0001-10 
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 11.711, 21º Andar, Brooklin, São 
Paulo - SP - CEP: 04578-000 

ii. Brasilveiculos Copmpanhia de Seguros 
CNPJ: 01.356.570/0001-81 

 
1.2. A PROMOÇÃO tem como objetivo a oferta promocional dos produtos: 

 BB Seguro Residencial 

 BB Seguro Residencial Estilo 

 BB Seguro Auto para veículo até R$80 Mil 

 BB Seguro Auto para veículo a partir de R$80 mil 

 BB seguro Auto Taxi 

 BB Seguro Auto para Caminhão 

 BB Seguro Auto a partir de 4 veículos 

 BB Seguro Moto (até e a partir de 500cc) 
 
1.3. As informações sobre os seguros disponibilizados para esta promoção 
poderão ser consultadas no site do Banco do Brasil (www.bb.com.br/seguros) 
ou em www.bbseguros.com.br. 
 
2. A QUEM SE DESTINA 
2.1. Esta Promoção é destinada a todos os clientes pessoa física e pessoa 
jurídica (MPE) do Banco do Brasil S.A. que possuam senha de acesso ao 
internet banking ou Gerenciador Financeiro, respectivamente. 
 
2.1.1. Para participar, os clientes interessados pessoa física deverão, durante o 

período de validade desta promoção, indicado no item 2, efetuar a contratação 

de um dos produtos (Automóvel e Residencial) por meio do Autoatendimento 

do Banco do Brasil pela Internet no site www.bb.com.br (“internet banking”).  

 

2.1.2. No caso de clientes pessoa jurídica (MPE), estará disponível 

exclusivamente o Seguro de Automóvel; para participar, os clientes 

interessados deverão, durante o período de validade desta promoção, indicado 

no item 2, efetuar a contratação por meio do Gerenciador Financeiro. 

 
 
3. DO PERÍODO 
3.1 A PROMOÇÃO terá início em 27 de novembro de 2015 às (00h01min) e se 
encerará em 27 de novembro de 2015 às (23h59min), horário de Brasília. 
 



 
4. DA PARTICIPAÇÃO 
4.1. A PROMOÇÃO englobará apenas a cotação e contratação no dia 27/11/15 
dos seguros novos e renovações congêneres dos produtos definidos no item 1. 
 
4.2. Não poderão participar desta Promoção (i) qualquer pessoa física e 
pessoa jurídica (MPE) que não seja cliente do Banco do Brasil S.A., (ii) 
funcionários e acionistas do Grupo Segurador BB Mapfre, Banco do Brasil e da 
BB Seguridade. 
 
 
5. DOS BENEFÍCIOS 
5.1. Os clientes que participarem da PROMOÇÃO terão os seguintes 
benefícios: 
5.1.1 Desconto a partir de 11,5% na contratação dos Seguros Residenciais. 
 
5.1.2 Desconto de 30% (trinta por cento) aplicável exclusivamente sobre as 
coberturas de Casco e RCF. Esse percentual é variável em virtude das demais 
coberturas e serviços contratados, representando o limite máximo de desconto 
que incidirá sobre a proposta.  
 
5.1.3 Desconto de 40% (quarenta por cento) na instalação da película de 
segurança nas lojas próprias da empresa AutoGlass 
(http://www.autoglass.com.br/rede-de-lojas/). Este desconto será concedido 
para todos os clientes que contratarem em suas apólices cobertura para vidros: 
básico, top Plus ou logomarca. O presente benefício é limitado à instalação de 
uma película para cada veículo da apólice. Excluem-se de deste benefício, os 
clientes que contratarem apólices com cobertura para vidros blindados e os 
veículos das seguintes categorias: frotas, caminhões, motocicletas, ônibus, 
vans e micro-ônibus. O desconto poderá ser utilizado no período de 26 de 
Dezembro de 2015 a 26 de Junho de 2016. 
 
 
6. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
6.1 A simples participação na PROMOÇÃO pelos clientes/ agências BB 
implicará a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Regulamento. Os 
participantes, desde já, declaram que leram, entenderam e compreenderam 
todos os termos deste Regulamento. 
 
6.2 A BB Seguros poderá fazer alterações, que venham a ser necessárias à 
execução da PROMOÇÃO e/ou prorrogar a promoção, desde que comunique 
previamente os clientes sobre referidas alterações. 
 
6.3 Considerando as características inerentes ao ambiente da Internet, a BB 
Seguros 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. 
 
6.4 Eventuais dúvidas, sugestões, reclamações ou solicitação de informações 
adicionais referentes à PROMOÇÃO poderão ser encaminhadas à BB Seguros 
via infocomercial@bbmapfre.com.br. Os casos omissos e que não forem 
resolvidos por meio do e-mail aqui informado, serão analisados e decididos 
pela Comissão desta PROMOÇÃO, a ser nomeada a exclusivo critério da BB 
Seguros, sendo sua decisão soberana e irrecorrível. 


