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O Banco do Brasil S.A., localizado no SAUN, Quadra 5 Lote B Torre I – Ed. 
Banco do Brasil, 2o andar – em Brasília – DF, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
00.000.000/0001-91  é o realizador da Promoção Ourocard Empresarial Elo, 
com DISTRIBUIÇÃO GRATUITA de prêmios aos clientes correntistas do Banco, 
pessoas jurídicas, titulares de cartões Ourocard Empresarial Elo, de acordo com 
as condições da Promoção descritas neste Regulamento. 

I. PRAZO DA PROMOÇÃO 

1. Esta Promoção vigorará no período de 03/11/2015 a 24/02/2016, sendo o 
período de participação entre 03/11/2015 a 31/01/20 16, conforme 
descriminado no “Quadro I”, abaixo. 

QUADRO I  

PERÍODO APURAÇÃO Data 
Disponibilização 

Números da Sorte 
Sorteio Qtd. Prêmios 

Início Fim 

03/11/2015 30/11/2015 11/12/2015 16/12/2015 10 

01/12/2015 31/12/2015 14/01/2016 20/01/2016 10 

03/11/2015 31/01/2016 16/02/2016 24/02/2016 01 

Total de Prêmios 21 

II. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DA PROMOÇÃO 

2. Esta promoção é de abrangência nacional. 

III. PARTICIPAÇÃO  

3.1. Os clientes correntistas pessoas jurídicas, portadores de cartões 
Ourocard Empresarial Elo, aqui designados PARTICIPANTES, 
participarão da Promoção, automaticamente  e de forma gratuita , 
ao realizarem compras de valor igual ou superior a R$50,00 
(cinquenta reais), desde que respeitados os critérios a seguir:  

3.1.1. Nas funções débito, crédito; 

3.1.2. Efetuadas através de internet (e-commerce); 

3.1.3. Na aquisição de produtos de seguridade e capitalização do 
Banco do Brasil, com pagamento da(s) parcela(s) 
realizado(s) exclusivamente com o cartão Ourocard 
Empresaria Elo.  

3.2. Não são transações elegíveis para participação na Promoção: 
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3.2.1. Pagamento de contas com cartão Ourocard Empresarial Elo; 

3.2.2. Transações de agronegócios; 

3.2.3. Pagamento de Anuidade; 

3.2.4. Encargos; 

3.2.5. Proteção Ouro; 

3.2.6. Tarifas; 

3.2.7. Transações contestadas, canceladas, não autorizadas; 

3.2.8. Estornos ou ajustes de valores constantes na fatura do 
cartão de crédito, 

3.2.9. Parcelas de autorizações em compras parceladas anteriores 
ao período promocional. 

3.3. Os portadores vinculados não participam isoladamente desta 
promoção, mas as suas compras serão computadas à Empresa de 
vínculo, desde que atendidas às condições estabelecidas no item 
3.1 - e subitens - deste artigo. 

3.4. A participação na presente Promoção não impede o titular de 
participar em qualquer outro evento oferecido pelo Banco do Brasil, 
como também não prejudica o processo de transformação dos 
gastos em pontos do cartão do Programa Ponto Pra Sua Empresa, 
conforme regulamento específico. 

3.5. Não poderá participar desta Promoção o portador que, no período 
da Promoção, encontrar-se em uma das situações listadas abaixo: 

3.5.1. Exercer o cargo de Presidente, Vice-presidente e Diretor do 
Banco do Brasil; 

3.5.2. Ser funcionário do Banco do Brasil ou prestador de serviço 
que esteja diretamente envolvido com a presente Promoção 
e seja vinculado a: Diretoria de Meios de Pagamento; 
Diretoria de Clientes/CRM; Diretoria de Tecnologia (VIP e 
PRM); Diretoria da Estratégia da Marca, Diretoria de Micro e 
Pequenas Empresas, Diretoria de Negócios Digitais; 

3.5.3. Exercer o cargo de Presidente, Vice-Presidente e Diretor da 
Elo. 

3.5.4. Ser funcionário da Elo, que esteja diretamente envolvido 
com a presente Promoção. 

3.5.5. Empresa de publicidade prestadora de serviço da Elo 
responsável pela Promoção bem como seus funcionários 
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envolvidos diretamente no processo; 

IV. PROCESSO DA PROMOÇÃO 

4.1. A cada compra autorizada - de acordo com item 3.1 e subitens do 
artigo III - o Participante desta Promoção terá direito a 1 (um) 
número da sorte, com o qual concorrerá aos sorteios previstos 
neste Regulamento. 

4.2. Será fornecido apenas 1 (um) número da sorte para transações 
com Cartão Ourocard Empresarial Elo autorizadas e processadas 
pelo Banco de valor igual ou superior a R$50,00 (cinquenta reais), 
conforme exemplo a seguir:  

Quadro II  

Compras          
realizadas com                 

Ourocard Visa PJ 

Valor base             
para emissão de 

números da sorte 

Números da sorte 
distribuídos         

para o sorteio  

1 compra de R$ 100,00 R$ 50,00 1 (um) 

2 compras de R$ 100,00 R$ 50,00 2 (dois) 

 

4.3. A atribuição dos números da sorte ocorrerá no período de 
participação da promoção – 03/11/2015 a 31/01/2016 - e enquanto 
durarem os estoques.  

4.3.1. Caso os números da sorte terminem antes da data prevista 
para o final do período de participação, a promoção será 
encerrada antecipadamente na data de distribuição do 
último número da sorte e qualquer transação realizada após 
essa data não concorrerá ao sorteio desta Promoção. 

4.4. Serão consideradas válidas para efeito desta Promoção as 
compras de bens e serviços realizadas com o cartão Ourocard 
Empresarial Elo desde que as transações sejam válidas, 
autorizadas, apresentadas pelo estabelecimento comercial e 
processadas pelo Banco do Brasil até o último dia de participação, 
conforme descrito no item 1 do artigo I.  

4.5. Com relação às compras parceladas, será considerado o valor total 
da compra para geração do número da sorte, desde que a 
autorização tenha sido feita dentro do período de apuração da 
promoção e será computada apenas 1 (uma) transação, 
independentemente do número de parcelas. 
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V. APURAÇÃO DOS SORTEIOS 

5.1 Os números da sorte (série e numeração) aos quais os participantes 
irão concorrer em cada sorteio serão disponibilizados para consulta no 
Extrato de Promoções disponíveis no Portal do Banco do Brasil na 
Internet, www.bb.com.br, aba Empresa, Gerenciador Financeiro, nos 
períodos divulgados no Quadro I do item 1.  

5.2 Quantidade de números da sorte emitidos (séries e números) 

5.2.1. Serão disponibilizados 1 (um) milhão de números da sorte 
para concorrer aos sorteios a serem realizados pela Loteria 
Federal do Brasil nas datas divulgadas no Quadro I do item 1, 
conforme discriminado abaixo: 

5.2.1.1. 10 (dez) séries, numeradas de 0 a 9; 

5.2.1.2. 100.000 (cem mil) números da sorte por série, 
numerados de 00.000 a 99.999; 

5.2.1.3. Os números da sorte serão distribuídos 
 concomitantemente, aleatória e equitativamente, 
 povoando igualmente todas as séries. 

5.3  Apuração dos números da sorte (cupons eletrônicos) nos Sorteios: 

5.2.1. Os Sorteios serão realizados pela extração da Loteria 
Federal do Brasil conforme cronograma constante do 
Quadro I  do item 1 . Caso não ocorram os sorteios nas 
datas previstas, será utilizado o resultado da extração da 
Loteria Federal imediatamente posterior. 

5.2.2. Serão distribuídos 21 (vinte e um) prêmios, sorteados 
conforme as definições abaixo: 

5.2.2.1. Serão 3 (três) sorteios previstos. No primeiro e no 
segundo sorteio com 10 (dez) contemplados em 
cada sorteio e no terceiro sorteio apenas 1(um) 
contemplado. 

5.2.2.2. Para o primeiro e o segundo sorteio as Séries e 
Números da Sorte obedecem aos seguintes 
critérios: 

5.2.2.2.1. A primeira Série premiada será aquela que 
coincidir com o primeiro número da 
penúltima coluna, de cima para baixo. As 
demais 9 (nove) séries premiadas serão as 
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seguintes à primeira série premiada. 

5.2.2.2.2. O Número da Sorte premiado será aquele 
que coincidir com os 5 (cinco) primeiros 
números da última coluna (unidade), de 
cima para baixo, em cada série premiada. 

 

Exemplo: 

           Resultado da Loteria Federal 

1º prêmio: 0 0 5 0  1  

2º prêmio: 1 7 0 6  6 

3º prêmio: 1 8 1 0  0 

4º prêmio: 4 9 2 2  2  

5º prêmio: 8 5 9 8  7 

5.2.2.2.3. Com base na matriz exemplificada acima, o 
Número da Sorte premiado será 16027 das 
Séries compreendidas no intervalo entre 0 a 
9, inclusive, conforme exemplo no quadro 
abaixo. 

Quadro III 
Extração  Série Número da Sorte  
1º Prêmio 0 16027 
2º Prêmio 1 16027 
“n” Prêmio “n” 16027 
10º Prêmio 9 16027 

 

5.2.2.2.4. Caso o número da sorte não tenha sido 
distribuído, será considerado contemplado o 
número imediatamente posterior e, na falta 
deste, o imediatamente anterior e assim 
sucessivamente, até que seja identificado 
um ganhador. 

5.2.2.2.5. Exemplo: supondo-se que o número da 
sorte 16027, da série 0 não tenha sido 
distribuído, será premiado o número da 
sorte imediatamente posterior 16028 e este 
também não sendo distribuído, o 
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imediatamente anterior 16026 e assim 
sucessivamente. 

5.2.2.3. Para o terceiro sorteio as Séries e Números da 
Sorte obedeçam aos seguintes critérios: 

5.2.2.3.1. A Série premiada será aquela que coincidir 
com o primeiro número da penúltima 
coluna, de cima para baixo.  

5.2.2.3.2. O Número da Sorte premiado será aquele 
que coincidir com os 5 (cinco) primeiros 
números da última coluna (unidade), de 
cima para baixo, em cada série premiada. 

 

Exemplo: 

           Resultado da Loteria Federal 

1º prêmio: 0 0 5 3  1  

2º prêmio: 1 7 0 6  6 

3º prêmio: 1 8 1 0  0 

4º prêmio: 4 9 2 2  2  

5º prêmio: 8 5 9 8  7 

 

5.2.2.3.3. Com base na matriz exemplificada acima, o 
Número da Sorte premiado será 16027 da 
Série 3, conforme exemplo no quadro 
abaixo. 

Quadro IV 
Extração  Série Número da Sorte  

Prêmio Único 3 16027 
 

5.2.2.3.4. Caso o número da sorte não tenha sido 
distribuído, será considerado contemplado o 
número imediatamente posterior e, na falta 
deste, o imediatamente anterior e assim 
sucessivamente, até que seja identificado 
um ganhador. 

5.2.2.3.5. Exemplo: supondo-se que o número da 
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sorte 16027, da série 3 não tenha sido 
distribuído, será premiado o número da 
sorte imediatamente posterior 16028 e este 
também não sendo distribuído, o 
imediatamente anterior 16026 e assim 
sucessivamente. 

 

VI. DESCRIÇÃO DOS PRÊMIOS 

6.1. Os Participantes da Promoção concorrerão a 21 prêmios conforme 
quadro abaixo:  

Quadro V 
 

Sorteio  Qtde Prêmio  de Referência  Valor  
1º sorteio 10 iPhone 6 Plus de 64GB -     

Prateado Desbloqueado 
R$ 3.499,00 

2º sorteio 10 iPhone 6 Plus de 64GB -     
Prateado Desbloqueado 

R$ 3.499,00 

3º sorteio 1 Carros 0 Km R$ 50.000,00 

 

6.2. A campanha de divulgação da promoção utilizará como referência 
20 (vinte) iPhones 6 Plus de 64GB - Prateado Desbloqueado 
equivalente aos 20 prêmios de R$ 3.499,00 e 1 (um) Carro 0KM, 
equivalente ao prêmio de R$50.000,00. Entretanto, cada ganhador 
receberá 1(um) Cartão Pré-Pago Elo, com função de saque inibida, 
carregado com o valor equivalente ao seu prêmio, para que seja 
providenciada a aquisição do bem em um estabelecimento 
comercial do ramo - conveniado a bandeira Elo – de sua escolha.   

6.2.1 - O Cartão Pré-Pago será emitido em nome do 
Representante autorizado cadastrado no centro de custos do 
cartão premiado.  

6.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a conversão do prêmio 
em dinheiro. 

6.4. Os prêmios serão usufruídos livres de qualquer ônus para os 
contemplados 

6.5. Os prêmios não poderão ser exibidos devido a sua natureza. De 
acordo com o artigo 15º, parágrafo 1º do Decreto 70.951/72, a 
posse dos prêmios será devidamente caucionada até 08 (oito) dias 
antes da data marcada para cada sorteio. 
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VII. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÊMIO S 

7.1. As empresas contempladas serão comunicadas da premiação por 
carta registrada ou telegrama do Banco do Brasil até 10 dias úteis 
após a data de apuração do sorteio 

7.2. O Banco do Brasil e as demais empresas aderentes a esta 
promoção, não poderão ser responsabilizados pela não 
comunicação dos participantes que deixarem desatualizados seus 
endereços e demais dados cadastrais, e que venham a 
impossibilitar a comunicação da contemplação do prêmio. 

7.3. O Banco do Brasil se obriga a identificar todos os ganhadores do     
sorteio. 

7.4. Os prêmios serão entregues, em até 30 dias após a data da 
apuração do sorteio, pela agência de relacionamento da Empresa 
no Banco do Brasil. 

7.5. Serão acolhidas assinaturas dos representantes legais das 
empresas contempladas nos seguintes documentos: 

7.5.1 Carta Compromisso de Entrega de Prêmios - O 
contemplado receberá do Banco do Brasil Carta 
Compromisso de entrega de prêmio em até 30 dias da data 
do respectivo sorteio. A carta será emitida em duas vias, 
assinadas pelo representante legal constituído do Banco e 
pelo contemplado. 

7.5.2 Termo de Conhecimento de Premiação e Autoriza ção 
para uso de Imagem e Voz  – o representante legal da 
empresa contemplada declara ter sido comunicado sobre a 
premiação, autorizando o Banco do Brasil a utilizar seu 
nome, imagem e voz, em publicidade nacional, sem 
quaisquer ônus para o Banco, pelo prazo máximo de 1 (um) 
ano contado a partir da data do sorteio. 

7.5.3 Termo  de Recebimento do Prêmio  – o representante legal 
da empresa contemplada dará quitação total do prêmio 
recebido e fornecerá cópias de RG e CPF do beneficiário, 
autenticados em cartório, a fim de compor o processo de 
Prestação de Contas junto à Secretaria de 
Acompanhamento Econômico/MF. 
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VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. O regulamento completo da promoção estará disponível no Hotsite 
da Promoção – www.bb.com.br/ourocardempresarialelo e nas 
agências do Banco do Brasil de todo o País. 

8.2. Prescrição de prêmios:  quando o prêmio sorteado não for 
reclamado no prazo de até 180 dias a contar da data do sorteio, 
caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente 
será recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União, no 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme regulamentado no 
artigo 47 da Portaria 41/2008, do Ministério da Fazenda. 

8.3. Divulgação:  a promoção será divulgada através no Hotsite da 
Promoção - www.bb.com.br/ourocardempresarialelo, da Central de 
Atendimento BB (4003 01 07 / 0800 729 01 07), nas agências do 
Banco do Brasil e por qualquer outro meio que o Banco julgar 
necessário, inclusive mídias de massa (TV, jornais, revistas etc.). 

8.4. O Banco do Brasil se reserva o direito de divulgar os nomes dos 
representantes legais e os das empresas contempladas em 
publicidade nacional. 

8.4.1. Mediante expressa autorização do representante legal da 
empresa, poderá utilizar suas imagens e sons de vozes, pelo prazo 
de 1 (um) ano da data do sorteio, sem que isso implique qualquer 
direito a remuneração ou indenização ao representante e/ou 
beneficiários, ou seja, sem qualquer ônus ao Banco. 

8.5. Em caso de fraude comprovada na Promoção, os Participantes 
envolvidos serão excluídos automaticamente, podendo, ainda, 
responder na esfera cível e criminal pelos danos ocasionados. 

8.6. O Banco do Brasil, desde que devidamente comprovado, se 
reserva no direito de desqualificar o Participante cuja conduta 
demonstre estar manipulando dolosamente a Promoção ou 
violando os termos impostos no respectivo regulamento. 

8.7. As dúvidas e controvérsias deverão ser dirimidas, primeiramente, 
junto ao Banco do Brasil S.A. Em caso de persistência, deverão ser 
submetidas à SEAE/MF. 

8.8. Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do Participante 
para solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento da 
presente Promoção. 

8.9. Certificado de Autorização SEAE/MF nº 04/0326/2015.  
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BANCO DO BRASIL S.A. 

Brasília (DF), 01/10/2015.  


