
REGULAMENTO 
 
 
O Banco do Brasil S.A., localizado no SBS, Quadra 1, Bloco A, Lote 31 – Ed.  
Sede I, em Brasília – DF, é o realizador desta promoção que premia clientes 
Pessoas Físicas, titulares de cartões de crédito e de múltiplas funções Ourocard 
Gold, Ourocard Platinum e Ourocard Platinum Estilo emitidos pelo Banco do Brasil 
S.A. As condições da promoção estão descritas neste Regulamento. 
 
 
I. DESCRIÇÃO DA PROMOÇÃO 
 

1. Promoção destinada a clientes Pessoas Físicas, titulares de cartão: 
a. Ourocard Gold, Ourocard Platinum, Ourocard Estilo Platinum 

(Visa e/ou Mastercard); 
b. Ourocard Platinum American Express, Ourocard Estilo Platinum 

American Express.  
2. Clientes descritos no item I-1-a receberão 2,0 pontos a cada dólar pago 

nas faturas com vencimento em janeiro de 2010. 
3. Clientes descritos no item I-1-b receberão 2,2 pontos a cada dólar pago 

nas faturas com vencimento em janeiro de 2010. 
 
 
 
II. PRAZO DA PROMOÇÃO 
 

1. Os prazos desta promoção estão descritos a seguir: 
 

a. Compras a crédito faturadas em janeiro de 2010. 
b. Crédito dos pontos: quando da realização dos pagamentos das 

faturas de janeiro. 
 
 
III. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DA PROMOÇÃO 
 

A promoção possui abrangência em âmbito nacional. 
 

 
IV. PARTICIPAÇÃO 
 

1. Promoção válida apenas para portadores de cartões Ourocard das 
modalidades Gold, Platinum e Platinum Estilo (Visa e/ou Mastercard), 
Platinum American Express e Platinum Estilo American Express. 

2. Os pagamentos das faturas de janeiro serão contemplados com a 
promoção.  

3. No caso de compra parcelada, será considerado o valor da parcela faturada 
e paga em janeiro de 2010. 



4. Compras feitas por adicionais também são válidas. 
5. Serão consideradas válidas para efeito desta promoção as compras 

realizadas com os cartões participantes e processadas no período da 
promoção, conforme item II, desde que as transações sejam válidas, 
autorizadas, apresentadas pelo estabelecimento comercial e processadas 
pelo Banco do Brasil até o último dia do período de participação. 

6. NÃO SERÃO CONSIDERADOS OS VALORES DECORRENTES DE 
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, TRANSAÇÕES A DÉBITO, SAQUE NO 
CARTÃO, SEGURO PROTEÇÃO OURO, JUROS, MULTAS E 
ENCARGOS, ANUIDADES, TARIFAS, ESTORNOS OU AJUSTES DE 
VALORES CONSTANTES NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO, BEM 
COMO AS AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS SOLICITADAS E NÃO 
AUTORIZADAS. 

7. O envio dos produtos solicitados em parceiros do Programa Ponto Pra 
Você, com utilização dos pontos gerados nesta promoção, em perfeitas 
condições e no prazo de entrega referido, são de competência exclusiva 
dos referidos parceiros e seus fornecedores, sem qualquer 
responsabilidade do Banco do Brasil S.A. 

8. A participação nesta promoção não impede o titular do cartão de participar 
de qualquer outro evento oferecido pelo Banco do Brasil. 

9. Os prêmios são pessoais e intransferíveis, excetuando-se, unicamente, o 
caso de morte. Neste caso, os direitos são transferidos para os herdeiros 
legítimos e a autorização para o resgate dos mesmos pelo inventariante 
deverá ser feita através de alvará judicial. 

10. Os benefícios da promoção serão concedidos aos clientes que estiverem 
em dia com suas obrigações perante o Banco do Brasil e suas subsidiárias, 
sejam como devedores principais, sejam como coobrigados. 

11. Para tal fim, consideram-se clientes em situação de inadimplência aqueles 
que estejam com operações em atraso há mais de 15 dias da data do 
vencimento da operação e/ou aqueles que possuírem restrições cadastrais 
impeditivas.  

 
 
V. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1. Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para 

solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento desta 
promoção. 

 
 

Brasília, 01 de dezembro de 2009. 
 

O Banco do Brasil coloca-se à disposição dos clientes nos seguintes telefones: 
Central de Atendimento – 4004-0001* ou 0800 729-0001 
Serviço de Atendimento ao Consumidor (informação, dúvida, elogio, sugestão, reclamação, 
suspensão ou cancelamento) – 0800 729-0722 
Para Deficientes Auditivos ou de Fala – 0800 729-0088 



Ouvidoria BB (demandas não solucionadas no atendimento habitual) – 0800 729-5678 
*Custos das ligações locais e impostos serão cobrados conforme o Estado de origem. No caso 
de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora.  
  


