
“PROMOÇÃO MAIS DIVERSÃO COM OUROCARD ELO” 

 
REGULAMENTO 

 

1. Promoção realizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., com sede na SAUN – Ed. 
Banco do Brasil – Quadra 5 Lote B – 2º andar, Brasília, Distrito Federal, inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91, doravante “empresa promotora”. 

2. Esta promoção é válida em todo território nacional, no período de 01/09/2015 a 
31/10/2015.  

3. Considera-se participante da presente promoção, os portadores dos Cartões de 
Crédito Ourocard Elo Mais, Elo Mais Exclusivo, Elo Grafite, Elo Grafite 
Exclusivo, Elo Grafite Estilo, Elo Nanquim e Elo Nanquim Estilo, emitidos pelo 
Banco do Brasil S.A, na modalidade Pessoa Física, titulares e adicionais que 
cumprirem as definições do item 5 deste Regulamento. Para participar da 
“Promoção Mais Diversão com Ourocard Elo” não é necessário se cadastrar. 

4. Os portadores adicionais poderão participar da promoção, porém apenas o 
titular terá direito ao prêmio, caso as regras da promoção sejam cumpridas.  

5. Para participar da “ Promoção Mais Diversão com Ourocard Elo”, no período de 
01/09/2015 a 31/10/2015, os clientes descritos nos itens 3 e 4 deste 
Regulamento deverão efetuar compras a crédito cujo montante mínimo, ao final 
do período promocional, seja igual ou superior a R$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais).  

6. Ao término do período de participação (01/09/2015 a 31/10/2015), todos os 
clientes participantes que efetuarem compras a crédito em montante igual ou 
superior a R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com Cartão de Crédito 
Ourocard Elo Mais, Elo Mais Exclusivo, Elo Grafite, Elo Grafite Exclusivo, Elo 
Grafite Estilo, Elo Nanquim ou Elo Nanquim Estilo, receberão um dos prêmios 
da promoção.  

7. Os prêmios são escalonados e serão distribuídos por faixa de gastos: 

8.  

Somatório de compras a crédito com os 
cartões participantes, autorizadas entre 

01/09/15 e 31/10/15 

Milhas Smiles extras a serem 
creditadas 

R$ 1.500,00 1.500 

R$ 3.000,00 3.000 

R$ 6.000,00 6.000 

R$ 12.000,00 12.000 

R$ 20.000,00 20.000 
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9. Serão computadas, para fins de resultado da promoção, todas as compras a 
crédito realizadas (autorizadas) com os cartões participantes (Elo Mais, Elo 
Mais Exclusivo, Elo Grafite, Elo Grafite Exclusivo, Elo Grafite Estilo, Elo 
Nanquim ou Elo Nanquim Estilo), em estabelecimentos comerciais 
credenciados. 

10. Não serão contemplados, para efeito da promoção, lançamentos referentes a 
anuidade, encargos, pagamento de contas, Proteção Ouro, tarifas e transações 
contestadas. 

11. Compras parceladas são válidas pelo valor total da transação, desde que 
autorizadas no período promocional (01/09/2015 a 31/10/2015). 

12. Lançamentos anteriores ao período promocional, como parcelas a vencer e 
saldo remanescente do rotativo, não serão computados para fins de apuração 
da faixa de consumo atingida, bem como para a respectiva premiação. 

13. Compras recorrentes, que necessitem de transações mensais, serão 
computadas conforme o valor das autorizações no período, independente do 
valor total contratado no respectivo produto. Exemplos: alguns seguros, 
assinaturas de revistas, contrato de escolas ou academias, etc. 

14. Transações efetuadas com cartões não cadastrados não serão computadas 
para fins dessa promoção, ainda que o cartão utilizado pertença ao cliente 
participante da campanha. 

15. As transações de compras a crédito realizadas com cartões titulares e 
adicionais, no período de 01/09/2015 a 31/10/2015, serão somadas e apenas 
os titulares receberão os brindes de acordo com o montante realizado neste 
período. O titular do cartão terá direito a apenas um brinde.  

16. Os participantes que atingirem pelo menos o montante mínimo, conforme 
descrito no item 8, terão direito ao prêmio equivalente e o Banco do Brasil S.A. 
terá até 60 dias para efetuar o crédito das milhas Smiles extras.  

17. Os valores de participação e prêmio descritos na tabela do item 8 serão válidos 
durante todo o período promocional, mas as apurações do montante de gastos 
acontecerão no fechamento dos meses (nos dias 30/09/2015 e 31/10/2015). 
Dessa forma, o cliente terá direito à quantidade de milhas correspondente no 
dia do fechamento. Para fins de contemplação, não serão somadas as compras 
dos dois períodos, sendo zerada a contagem a partir do dia 01/10/2015.  

18. Os prêmios disponibilizados aos consumidores são previamente definidos. 
Assim, não será admitida, em nenhuma hipótese, a possibilidade de 
recebimento do prêmio em dinheiro. 

19. As transações de compra com os cartões participantes, efetuadas antes ou 
após o período aqui estipulado serão prontamente desconsideradas. 

20. Em caso de prática de ato tipificado como ilícito penal, se identificada, o 
participante será imediatamente desclassificado, o qual deverá responder pelo 
crime de falsificação de documentos ou uso de documento falso, sem prejuízo 
de responder civilmente por seus atos. 
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21. O contemplado autoriza a utilização, do seu nome, som de voz e imagem, pelo 
prazo máximo de 01 (um) ano, após a apuração desta promoção, sem qualquer 
ônus para a empresa promotora. 

22. Caso o consumidor tenha dúvidas sobre a ação, poderá entrar em contato 
através do Central de Atendimento BB (4004.0001) ou diretamente com seu 
gerente de relacionamento. 

23. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores 
participantes da promoção deverão ser dirimidas pela empresa promotora. O 
PROCON, bem como os órgãos conveniados, em cada jurisdição receberão as 
reclamações devidamente fundamentadas, dos consumidores participantes. 

Brasília(DF), 01 de setembro de 2015 

 

 


