
REGULAMENTO   
PROMOÇÃO OUROCARD EMPRESARIAL VISA E CIELO  

 

O Banco do Brasil S.A., localizado no SBS, Quadra 1 Bloco A Lote 31 – Ed. Sede I, 
8o andar – em Brasília – DF, inscrito no CNPJ/MF sob nº 00.000.000/0001-91  é o 
realizador da Promoção Ourocard Empresarial Visa e Cielo, com DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA de prêmios aos clientes correntistas do Banco, pessoas jurídicas, 
titulares de cartões Ourocard Visa Pessoa Jurídica, de acordo com as condições da 
Promoção descritas neste Regulamento. 

I. PRAZO DA PROMOÇÃO 

1. Esta Promoção vigorará no período de 12/02/2014 a 12/04/2014, sendo o 
período de participação entre 12/02/2014 e 03/04/20 14, conforme 
descriminado no “Quadro I”, abaixo. 

QUADRO I 

PERÍODO APURAÇÃO Data Disponibilização 
Números da Sorte 

Sorteio Qtd. Pacotes 
Início Fim 

12/02/2014 03/04/2014 10/04/2014 12/04/2014 10 

Total de Pacotes 10 

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 Visa relacionados no subitem 3.1.3, 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, em terminais POS/TEF somente da 
rede Cielo, ressalvando-se que no caso de TEF será de livre 
escolha do estabelecimento comercial o direcionamento à Cielo, 
isentando-se o Banco do Brasil, a Visa e a Cielo de qualquer 
responsabilidade quanto a tal direcionamento; 

3.1.2. Efetuadas através de internet (e-commerce), desde que 
transacionadas pela Cielo. 

3.1.3. Cartões participantes: 

� Ourocard Empresarial Visa (Múltiplas Funções) 

� Ourocard Empreendedor Visa PJ 

� Ourocard Empresarial Visa 

� Ourocard Empresarial Visa - Banco Postal 

� Ourocard Empreendedor Visa - Banco Postal 

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

3.3. 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. 

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

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

3.4.2. Ser funcionário do Banco do Brasil ou prestador de serviço que 
esteja diretamente envolvido com a presente Promoção e seja 
vinculado a: Diretoria de Cartões; Diretoria de Clientes/CRM; 
Diretoria de Tecnologia (VIP, OCI e PRM); Diretoria de 
Marketing e Comunicação; empresa de publicidade responsável 
pela divulgação da Promoção 

3.4.3. Exercer o cargo de Presidente, Vice-Presidente e Diretor da 
Cielo. 

3.4.4. Ser funcionário da Cielo, que esteja diretamente envolvido com 
a presente Promoção. 

3.4.5. Exercer o cargo de Presidente, Vice-Presidente e Diretor da 
Visa. 

3.4.6. Ser funcionário da Visa, que esteja diretamente envolvido com a 
presente Promoção. 

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 ao sorteio previsto neste Regulamento. 

4.2. Será fornecido apenas 1 (um) número da sorte para transações dos 
cartões participantes - subitem 3.3 do artigo III - autorizadas e 
processadas pelo Banco, somente na rede Cielo, 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$ 70,00 R$ 50,00 1 (um) 

2 compras de R$ 50,00 R$ 50,00 2 (dois) 
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4.3. A atribuição dos números da sorte ocorrerá no período de participação 
da promoção - 12/02/2014 a 03/04/2014 - 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 um dos cartões Participantes na rede 
Cielo, 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 
Quadro I 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 participação da promoção e será 
computada apenas 1 (uma) transação, independentemente do número 
de parcelas. 

4.6. Não serão consideradas as transações fora da rede Cielo e os valores 
decorrentes de: pagamento de contas, saques em conta corrente, 
saques no cartão, seguro proteção ouro, juros, multas e encargos, 
anuidades, tarifas, estornos ou ajustes de valores constantes na fatura 
do cartão de crédito, compras realizadas no exterior, saldos referentes 
a compras realizadas em datas anteriores ou posteriores ao desta 
promoção, bem como as autorizações de compras solicitadas e não 
autorizadas e aquelas autorizadas, mas que forem estornadas 
posteriormente . 

4.7. Os números da sorte estarão disponíveis para consulta até 10/04/2014 
no Portal do Banco na internet www.bb.com.br, aba Empresa. 

V. APURAÇÃO DOS SORTEIOS  

5.1. Quantidade de números da sorte emitidos (séries e números) 

5.1.1 Serão disponibilizados 10 (dez) milhões de números da sorte pa-
ra concorrer ao sorteio a ser realizado pela Loteria Federal do 
Brasil em 12/04/2014, conforme discriminado abaixo: 

5.1.1.1 100 (cem) séries, numeradas de 00 a 99; 

5.1.1.2 100.000 (cem mil) números da sorte por série, nume-
rados de 00.000 a 99.999; 

5.1.1.3 Os números da sorte serão distribuídos concomitan-
temente, aleatória e equitativamente, povoando igual-
mente todas as séries. 

5.2. Apuração dos números da sorte (cupons eletrônicos) nos Sorteios 

5.2.1 O Sorteio será realizado pela extração da Loteria Federal do 
Brasil do dia 12/04/2014. Caso não ocorra o sorteio na data pre-
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VI. PRÊMIOS 

6.1. Os Participantes da Promoção concorrerão a 10 pacotes de viagem 
para a cidade de Brasília (DF) para assistir ao 3º jogo da Seleção 
Brasileira na 1ª fase da Copa do Mundo da FIFA 2014, a ser realizado 
no dia 23/06/2014, cada um dos pacotes com direito a: 

� 1 (um) acompanhante;  
� Passagens aéreas domésticas, classe econômica, ida e volta;  
� Hospedagem de 4 dias/3 noites em hotel categoria 4 estrelas;  
� 1 (um) par de ingressos categoria II;  
� Gift Card Visa (cartão pré-pago) carregado com R$ 357,001;  
� Traslado aeroporto de destino/hotel/estádio/hotel/aeroporto de 

destino; 
� Seguro viagem. 

6.2. A empresa contemplada - titular do direito de participação dos sorteios 
- através de seu representante legal deverá indicar o nome do 
beneficiário e do respectivo acompanhante, além dos demais dados 
necessários para a compra de passagens áreas e reserva de hotéis até 
25/04/2014, impreterivelmente, sob pena de perda do prêmio. 

6.3. Os prêmios serão usufruídos livres de qualquer ônus para a empresa 
contemplada/beneficiários. 

6.4. Os roteiros dos pacotes de viagem não poderão ser alterados. 

6.5. Conforme regras estabelecidas pela FIFA - organizadora do evento no 
Brasil - é vedada a revenda dos ingressos dos jogos que fazem parte 
dos Pacotes de Viagem. O descumprimento desta regra poderá 
ocasionar sanções legais a empresa contemplada/beneficiário por 
parte do Banco do Brasil, da Visa e/ou da FIFA. 

6.5.1. O Banco solicitará ao representante legal da empresa 
contemplada e ao beneficiário assinatura de Termo de 
Compromisso de que não irá comercializar os ingressos 
pertencentes ao Pacote de Viagem, recebido como prêmio da 
promoção Ourocard Empresarial Visa e Cielo. 

6.6. Após fornecidos os nomes das pessoas que usufruirão o prêmio não 
será permitida quaisquer alterações. 

6.7. Depois de concluídas as reservas aéreas pela agência promotora, não 
será permitida quaisquer alterações de voos, tais como: categoria, 
trecho, data, horário etc. 

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

6.9. Não estão contempladas nos pacotes de viagem despesas com: 
almoço; jantar; lanches; frigobar; bar da piscina; lojas; telefonia local, 
interurbana, celular ou internacional; lavanderia, traslado do ganhador 
de sua residência ao aeroporto de origem e outras que não estejam 

                                                
1 US$ 150 – Cotação do Dólar comercial de 10/01/2014 = R$ 2,38. 
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expressamente definidas nos termos deste Plano de Operações e 
especificadas no regime de hospedagem. 

6.10. O Banco do Brasil e as empresas aderentes se reservam o direito de 
alterar as condições descritas dos pacotes de viagem em decorrência 
de imprevistos e/ou outros motivos de força maior alheio a sua gestão. 

6.11. O Banco do Brasil e as empresas aderentes a esta promoção não se 
responsabilizam pela não utilização dos prêmios por qualquer motivo 
decorrente de problemas exclusivos das empresas contempladas e/ou 
seus respectivos representantes legais/beneficiários. 

6.12. Caso haja algum impedimento na utilização do pacote de viagem para 
Brasília com direito a assistir ao 3º jogo do Brasil na Copa do Mundo 
FIFA 2014, a empresa premiada poderá optar por outro pacote de 
viagem, sem qualquer vínculo com eventos FIFA, conforme os critérios 
a seguir: 

6.12.1.  O pacote de viagem da Copa do Mundo da FIFA 2014 
permanecerá como propriedade do Banco do Brasil, para que 
este o utilize da forma que lhe convier. 

6.12.2.  O pacote de viagem substituto terá como destino a cidade de 
Brasília (DF), no período a ser escolhido pelo beneficiário, com 
direito a: 

6.12.2.1. 1 (um) acompanhante; 

6.12.2.2. 4 dias/3 noites em hotel categoria 4 estrelas; 

6.12.2.3. passagens aéreas domésticas, classe econômica, ida 
e volta; 

6.12.2.4. Ourocard Visa Pré-Pago, com crédito de R$ 350,00 
para utilização em estabelecimentos comerciais 
conveniados a bandeira Visa, com a função saque 
inibida; 

6.12.2.5. Traslado aeroporto/hotel/aeroporto. 

6.12.2.6. Seguro viagem. 

6.13. Caso não haja disponibilidade para compra de passagens áreas e/ou 
reservas de hotéis nos períodos escolhidos pelos beneficiários, estes 
deverão indicar outros períodos ao Banco. 

6.14. Não estão contempladas nos pacotes de viagem substitutos despesas 
com: almoço; jantar; lanches; frigobar; bar da piscina; lojas; telefonia 
local, interurbana, celular ou internacional; lavanderia, traslado do 
ganhador de sua residência ao aeroporto de origem e outras que não 
estejam expressamente definidas nos termos deste Plano de 
Operações e especificadas no regime de hospedagem. 

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

6.16. 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 pelo Banco do Brasil, até 
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08 (oito) dias antes da data marcada para cada sorteio. 

VII. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÊMIO S 

7.1. O resultado do sorteio será divulgado no Portal do Banco na Internet – 
www.bb.com.br, na Central de Atendimento BB (0800 979 0909) e nas 
agências do Banco, em até 10 (dez) dias úteis após a data de apura-
ção do sorteio. 

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

7.3. O Banco do Brasil e as demais empresas aderentes a esta promoção, 
não poderão ser responsabilizados pela não comunicação dos partici-
pantes que deixarem desatualizados seus endereços e demais dados 
cadastrais, e que venham a impossibilitar a comunicação da contem-
plação do prêmio. 

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

7.5. Os prêmios serão entregues por meio de Carta Compromisso de En-
trega de Prêmios em até 30 dias após a data da apuração do sorteio, 
pela agência de relacionamento da Empresa no Banco do Brasil. 

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

7.6.1 Termo de Conhecimento de Premiação e Autorização para uso 
de Imagem e Voz – o representante legal da empresa contem-
plada declara ter sido comunicado sobre a premiação, autori-
zando 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. 

7.6.2 Carta Compromisso de Entrega de Prêmios - O representante 
legal da empresa contemplada receberá do Banco do Brasil  
Carta Compromisso de entrega do prêmio até 30 dias após a da-
ta do sorteio. A carta será emitida em duas vias, assinadas pelo 
representante legal constituído do Banco e pelo representante 
legal da empresa contemplada. 

7.6.3 Termo de Transferência de Prêmio – O representante legal da 
empresa contemplada deverá indicar neste documento os dados 
do beneficiário e acompanhante que irão usufruir o prêmio,     
reconhecendo firma em cartório. 

7.6.4 Termo de Compromisso de não comercialização de ingressos – 
O representante legal da empresa e o beneficiário assinarão es-
te documento onde se comprometerá a não revender os ingres-
sos do jogo ao qual terá direito a assistir, reconhecendo firma 
em cartório. 

7.6.5 Comprovante de Recebimento do Prêmio – o representante le-
gal da empresa contemplada dará quitação total do prêmio re-
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cebido e fornecerá cópias de RG e CPF do beneficiário, autenti-
cados em cartório, a fim de compor o processo de Prestação de 
Contas junto à Secretaria de Acompanhamento Econômico/MF. 

VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Regulamento : o regulamento completo da promoção estará disponível 
no Portal do Banco do Brasil na Internet - www.bb.com.br e nas agên-
cias 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 Tesou-
ro Nacional, como renda da União, no prazo de 45 (quarenta e cinco) 
dias, conforme regulamentado no artigo 47 da Portaria 41/2008, do Mi-
nistério da Fazenda. 

8.3. Divulgação:  a promoção será divulgada através do Portal do Banco do 
Brasil na Internet – www.bb.com.br, da Central de Atendimento BB 
(0800 979 0909), 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 repre-
sentantes legais e os das empresas contempladas em publicidade na-
cional.  

8.4.1 Mediante expressa autorização do representante legal da em-
presa, poderá utilizar suas imagens e sons de vozes, pelo prazo 
de 1 (um) ano da data do sorteio, sem que isso implique qual-
quer 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 envol-
vidos 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 subme-
tidas 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. 

Certificado de Autorização SEAE/MF nº 04/0026/2014.  

 

BANCO DO BRASIL S.A. 

Brasília (DF), 30/01/2014.  


