
REGULAMENTO 
 PROMOÇÃO OUROCARD VISA COPA DO MUNDO FIFA 2010 

 
O Banco do Brasil S.A., localizado no SBS, Quadra 1 Bloco A Lote 31 – Ed. Sede I, 8o. andar – 
em Brasília – DF, é o realizador da Promoção Ourocard Visa Copa do Mundo FIFA 2010, 
com DISTRIBUIÇÃO GRATUITA de prêmios aos clientes Pessoas Físicas, titulares de 
cartões de débito, crédito e de múltiplas funções (crédito, débito e movimentação bancária), 
emitidos pelo Banco do Brasil S.A. As condições da Promoção estão descritas neste 
Regulamento. 

I. PRAZO DA PROMOÇÃO 

1.1 O prazo desta promoção está descrito conforme a seguir: 

a) Duração: 02/01/2010 a 05/06/2010 

b) Inscrição: 02/01/10 a 28/05/10 

c) Compras, troca de pontos, adesão à conversão automática de pontos em números 
da sorte (cupons) e outros produtos vinculados: 02/01/10 a 28/05/10. 

d) Sorteios – conforme quadro abaixo: 

QUADRO I 

Etapa Período da Promoção Extração da Loteria Federal 

1º Sorteio 02/01/10 a 05/02/10 13/02/10 
2º Sorteio 02/01/10 a 12/02/10 20/02/10 
3º Sorteio 02/01/10 a 19/02/10 27/02/10 
4º Sorteio 02/01/10 a 26/02/10 06/03/10 
5º Sorteio 02/01/10 a 05/03/10 13/03/10 
6º Sorteio 02/01/10 a 12/03/10 20/03/10 
7º Sorteio 02/01/10 a 19/03/10 27/03/10 
8º Sorteio 02/01/10 a 26/03/10 03/04/10 
9º Sorteio 02/01/10 a 02/04/10 10/04/10 
10º Sorteio 02/01/10 a 09/04/10 17/04/10 
11º Sorteio 02/01/10 a 16/04/10 24/04/10 
12º Sorteio 02/01/10 a 23/04/10 01/05/10 
13º Sorteio 02/01/10 a 30/04/10 08/05/10 
14º Sorteio 02/01/10 a 07/05/10 15/05/10 
15º Sorteio 02/01/10 a 14/05/10 22/05/10 
16º Sorteio 02/01/10 a 21/05/10 29/05/10 
17º Sorteio 02/01/10 a 28/05/10 05/06/10 

 
II.  ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DA PROMOÇÃO 

2.1 A Promoção possui abrangência no âmbito nacional. 

III. PARTICIPAÇÃO 

3.1 Inscrição: será realizada de forma automática, na data de solicitação do cartão Ourocard 
Visa Copa do Mundo FIFA 2010. 

3.2 Poderão participar da presente promoção: 

3.2.1. Todos os clientes Pessoas Físicas - titulares de Ourocard Visa (modalidades 
Doméstico, Internacional, Internacional Universitário, Gold, Gold Duas Datas, Platinum, 
Platinum Estilo, Agronegócio Platinum, Infinite e Infinite Estilo), que solicitarem o 
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Ourocard Visa Copa do Mundo FIFA 2010. 

3.3 O portador adicional do cartão não poderá participar isoladamente desta promoção, mas 
as compras com os cartões adicionais serão computadas para o titular do cartão. 

3.3.1  Em caso de solicitação do Ourocard Visa Copa do Mundo FIFA 2010 apenas 
para o(s) adicional(is), a inscrição ocorrerá em nome do 1º titular e somente este 
participará da promoção. 

3.4 Ainda que o cliente seja titular de mais de um cartão participante da promoção, sua 
inscrição dar-se-á automaticamente quando da solicitação do primeiro cartão Ourocard 
Visa Copa do Mundo FIFA 2010. 

3.5 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 Você, conforme 
regulamento específico. 

3.6 Não poderá participar desta promoção o cliente que, no período da promoção, 
encontrar-se em uma das situações listadas abaixo: 

3.6.1 não tiver solicitado o cartão Ourocard Visa Copa do Mundo FIFA 2010; 

3.6.2 exercer o cargo de Presidente, Vice-presidente e Diretor do Banco do Brasil; 

3.6.3 ser funcionário do Banco do Brasil ou prestador de serviço, vinculado a uma das 
dependências abaixo e que esteja diretamente envolvido com a presente 
promoção: 

• Diretoria de Cartões; 

• Diretoria de Varejo; 

• Diretoria de Tecnologia; 

• Diretoria de Marketing e Comunicação; 

• Empresa de publicidade responsável pela promoção; 

• Auditoria Independente contratada pelo Banco do Brasil. 

3.7 A qualquer momento, durante o período da promoção (de 02/01/10 a 05/06/10), o titular 
do cartão poderá verificar sua situação de participante ou não na Promoção, por meio 
do “Extrato de Pontos do Cartão”, opção disponível nos terminais de autoatendimento e 
no Portal do Banco do Brasil na Internet (bb.com.br/ourocard). 

3.8 Os números da sorte (cupons eletrônicos) poderão ser consultados no Extrato de 
Promoções, disponível nos terminais de autoatendimento, Internet (bb.com.br/ourocard) 
ou Central de Atendimento BB (Capitais e regiões metropolitanas 4004-0001 e demais 
localidades 0800 729 0001), até a data de cada sorteio. 

IV. PRÊMIOS 

4.1 Serão distribuídos 100 (cem) Pacotes de Viagem para assistir a jogos da Copa do 
Mundo FIFA 2010, no valor total de R$ 1.986.925,00* (um milhão novecentos e oitenta e 
seis mil novecentos e vinte e cinco reais); e 100 Kits Eletrônicos (TV LCD ou Plasma + 
Home Theater) no valor total de R$ 500.000,00, totalizando a premiação em R$ 
2.486.925,00 (dois milhões quatrocentos e oitenta e seis mil novecentos e vinte e cinco 
reais), por meio de sorteios da Loteria Federal, na forma do Quadro I. 
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4.2 No 1º sorteio, serão distribuídos 10 Kits Eletrônicos (TV LCD ou Plasma e Home Thea-
ter), ao custo unitário de R$ 5.000,00, perfazendo um total de R$ 50.000,00 conforme o 
Quadro II. 

4.3 No 2º sorteio, serão distribuídos 10 Kits Eletrônicos (TV LCD ou Plasma e Home Thea-
ter), ao custo unitário de R$ 5.000,00, perfazendo um total de R$ 50.000,00, conforme o 
Quadro II. 

4.4 No 3º sorteio, serão distribuídos 10 Kits Eletrônicos (TV LCD ou Plasma e Home Thea-
ter), ao custo unitário de R$ 5.000,00, perfazendo um total de R$ 50.000,00, conforme o 
Quadro II. 

4.5 No 4º sorteio, serão distribuídos 10 Kits Eletrônicos (TV LCD ou Plasma e Home Thea-
ter), ao custo unitário de R$ 5.000,00, perfazendo um total de R$ 50.000,00, conforme o 
Quadro II. 

4.6 No 5º sorteio, serão distribuídos 10 pacotes de viagem para assistir jogos da Copa do 
Mundo FIFA 2010, a ser realizada na África do Sul, sendo: 

4.6.1 10 pacotes com permanência de 4 dias/3 noites - ao custo unitário de R$ 
18.690,00*, perfazendo um total de R$ 186.900,00 conforme o Quadro II com direito a: 

� 1 acompanhante; 

� acomodação em hotel 4 estrelas, em quarto duplo, com café da manhã incluso; 

� traslado aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e partida da África do Sul  

� 2 ingressos categoria II, para assistir a 1 (um) jogo da 1ª fase; 

� traslado hotel/local do jogo/hotel, no dia do jogo; 

� 1 Gift Card Visa (cartão pré-pago) com R$ 267,00* em crédito, com função saque in-
disponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear despesas de al-
moço e/ou jantar; 

4.7 No 6º sorteio, serão distribuídos 10 pacotes de viagem para assistir jogos da Copa do 
Mundo FIFA 2010, a ser realizada na África do Sul, sendo: 

4.7.1 10 pacotes com permanência de 4 dias/3 noites - ao custo unitário de R$ 
18.690,00*, perfazendo um total de R$ 186.900,00 conforme o Quadro II com direito a: 

� 1 acompanhante; 

� acomodação em hotel 4 estrelas, em quarto duplo, com café da manhã incluso; 

� traslado aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e partida da África do Sul;  

� 2 ingressos categoria II, para assistir a 1 (um) jogo da 1ª fase; 

� traslado hotel/local do jogo/hotel, no dia do jogo; 

� 1 Gift Card Visa (cartão pré-pago) com R$ 267,00* em crédito, com função saque in-
disponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear despesas de al-
moço e/ou jantar; 

4.8 No 7º sorteio, serão distribuídos 10 pacotes de viagem para assistir jogos da Copa do 
Mundo FIFA 2010, a ser realizada na África do Sul, sendo: 

4.8.1 10 pacotes com permanência de 5 dias/4noites - ao custo unitário de R$ 
21.449,00*, perfazendo um total de R$ 214.490,00, conforme o Quadro II – com direito a 
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� 1 acompanhante; 

� acomodação em hotel 4 estrelas, em quarto duplo, com café da manhã incluso; 

� traslado aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e partida da África do Sul; 

� 4 ingressos categoria II, para assistir a 2 (dois) jogos da 1ª fase; 

� traslado hotel/local do jogo/hotel, nos dias dos jogos; 

� 1 Gift Card Visa (cartão pré-pago) com R$ 356,00* em crédito, com função saque in-
disponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear despesas de al-
moço e/ou jantar; 

� Experiência Visa - o primeiro pacote a ser sorteado, conforme discriminado no item 
6.12.8, terá direito a um tour pelos bastidores do estádio onde será realizado um dos 
jogos. 

4.9 No 8º sorteio, serão distribuídos 10 pacotes de viagem para assistir jogos da Copa do 
Mundo FIFA 2010, a ser realizada na África do Sul, sendo: 

4.9.1 05 pacotes com permanência de 5 dias/4noites - ao custo unitário de R$ 
21.449,00*, perfazendo um total de R$ 107.245,00, conforme o Quadro II – com direito a 

� 1 acompanhante; 

� acomodação em hotel 4 estrelas, em quarto duplo, com café da manhã incluso; 

� traslado aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e partida da África do Sul; 

� 4 ingressos categoria II, para assistir a 2 (dois) jogos da 1ª fase; 

� traslado hotel/local do jogo/hotel, nos dias dos jogos; 

� 1 Gift Card Visa (cartão pré-pago) com R$ 356,00* em crédito, com função saque in-
disponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear despesas de al-
moço e/ou jantar; 

4.9.2 05 pacotes com permanência de 5 dias/4 noites, ao custo unitário de R$ 
21.449,00*, perfazendo um total de R$ 107.245,00, conforme o Quadro II, com direito a: 

� 1 acompanhante; 

� acomodação em hotel 4 estrelas, em quarto duplo, com café da manhã incluso; 

� traslado aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e partida da África do Sul; 

� 4 ingressos categoria II, para assistir a 2 (dois) jogos das oitavas de final; 

� traslado hotel/local do jogo/hotel, nos dias dos jogos; 

� 1 Gift Card Visa (cartão pré-pago) com R$ 356,00* em crédito, com função saque in-
disponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear despesas de al-
moço e/ou jantar; 

4.10 No 9º sorteio, serão distribuídos 10 pacotes de viagem para assistir jogos da Copa do 
Mundo FIFA 2010, a ser realizada na África do Sul, sendo: 

4.10.1 10 pacotes com permanência de 4 dias/3 noites - ao custo unitário de R$ 
18.690,00*, perfazendo um total de R$ 186.900,00, conforme o Quadro II, com direito a: 

� 1 acompanhante; 

� acomodação em hotel 4 estrelas, em quarto duplo, com café da manhã incluso; 
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� traslado aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e partida da África do Sul;  

� 2 ingressos categoria II, para assistir a 1 (um) jogo das oitavas de final; 

� traslado hotel/local do jogo/hotel, no dia do jogo; 

� 1 Gift Card Visa (cartão pré-pago) com R$ 267,00* em crédito, com função saque in-
disponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear despesas de al-
moço e/ou jantar; 

4.11 No 10º sorteio, serão distribuídos 10 pacotes de viagem para assistir jogos da Copa do 
Mundo FIFA 2010, a ser realizada na África do Sul, sendo: 

4.11.1 05 pacotes com permanência de 5 dias/4noites - ao custo unitário de R$ 
21.449,00*, perfazendo um total de R$ 107.245,00, conforme o Quadro II – com direito a 

� 1 acompanhante; 

� acomodação em hotel 4 estrelas, em quarto duplo, com café da manhã incluso; 

� traslado aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e partida da África do Sul; 

� 4 ingressos categoria II, para assistir a 2 (dois) jogos das oitavas de final; 

� traslado hotel/local do jogo/hotel, nos dias dos jogos; 

� 1 Gift Card Visa (cartão pré-pago) com R$ 356,00* em crédito, com função saque in-
disponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear despesas de al-
moço e/ou jantar; 

4.11.2 05 pacotes com permanência de 4 dias/3 noites - ao custo unitário de R$ 
19.135,00*, perfazendo um total de R$ 95.675,00, conforme o Quadro II, com direito a: 

� 1 acompanhante; 

� acomodação em hotel 4 estrelas, em quarto duplo, com café da manhã incluso; 

� traslado aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e partida da África do Sul;  

� 2 ingressos categoria II, para assistir a 1 (um) jogo das quartas de final; 

� traslado hotel/local do jogo/hotel, no dia do jogo; 

� 1 Gift Card Visa (cartão pré-pago) com R$ 267,00* em crédito, com função saque in-
disponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear despesas de al-
moço e/ou jantar; 

4.12 No 11º sorteio, serão distribuídos 10 pacotes de viagem para assistir jogos da Copa do 
Mundo FIFA 2010, a ser realizada na África do Sul, sendo: 

4.12.1 10 pacotes com permanência de 4 dias/3 noites – ao custo unitário de R$ 
19.135,00*, perfazendo um total de R$ 191.350,00 - com direito a: 

� 1 acompanhante; 

� acomodação em hotel 4 estrelas, em quarto duplo, com café da manhã incluso; 

� traslado aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e partida da África do Sul;  

� 2 ingressos categoria II, para assistir a 1 (um) jogo das quartas de final; 

� traslado hotel/local do jogo/hotel, no dia do jogo; 
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� 1 Gift Card Visa (cartão pré-pago) com R$ 267,00* em crédito, com função saque in-
disponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear despesas de al-
moço e/ou jantar; 

4.13 No 12º sorteio, serão distribuídos 10 pacotes de viagem para assistir jogos da Copa do 
Mundo FIFA 2010, a ser realizada na África do Sul, sendo: 

4.13.1 10 pacotes com permanência de 4 dias/3 noites – ao custo unitário de R$ 
19.135,00*, perfazendo um total de R$ 191.350,00 - com direito a: 

� 1 acompanhante; 

� acomodação em hotel 4 estrelas, em quarto duplo, com café da manhã incluso; 

� traslado aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e partida da África do Sul;  

� 2 ingressos categoria II, para assistir a 1 (um) jogo das quartas de final; 

� traslado hotel/local do jogo/hotel, no dia do jogo; 

� 1 Gift Card Visa (cartão pré-pago) com R$ 267,00* em crédito, com função saque in-
disponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear despesas de al-
moço e/ou jantar; 

4.14 No 13º sorteio, serão distribuídos 10 pacotes de viagem para assistir jogos da Copa do 
Mundo FIFA 2010, a ser realizada na África do Sul, sendo: 

4.14.1 10 pacotes para Durban – ao custo unitário de R$ 20.025,00*, perfazendo um to-
tal de R$ 200.250,00, conforme o Quadro II - com direito a: 

� 1 acompanhante; 

� acomodação em hotel 4 estrelas, em quarto duplo, com café da manhã incluso; 

� traslado aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e partida da África do Sul; 

� 2 ingressos categoria II, para assistir a um jogo da semi-final; 

� traslado hotel/local do jogo/hotel, no dia do jogo; 

� 1 Gift Card Visa (cartão pré-pago) com R$ 267,00* em crédito, com função saque in-
disponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear despesas de al-
moço e/ou jantar; 

� Experiência Visa – o primeiro pacote sorteado, conforme discriminado no item 
6.12.14, terá direito ao jogo de cartões (amarelo e vermelho) utilizado pelo árbitro na 
partida da semi-final. 

4.15 No 14º sorteio, serão distribuídos 10 pacotes de viagem para assistir jogos da Copa do 
Mundo FIFA 2010, a ser realizada na África do Sul, sendo: 

4.15.1 05 pacotes para Cidade do Cabo – ao custo unitário de R$ 20.025,00*, perfa-
zendo um total de R$ 100.125,00, conforme Quadro II - com direito a: 

� 1 acompanhante; 

� acomodação em hotel 4 estrelas, em quarto duplo, com café da manhã incluso; 

� traslado aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e partida da África do Sul; 

� 2 ingressos categoria II, para assistir a um jogo da semi-final; 

� traslado hotel/local do jogo/hotel, no dia do jogo; 
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� 1 Gift Card Visa (cartão pré-pago) com R$ 267,00* em crédito, com função saque in-
disponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear despesas de al-
moço e/ou jantar; 

� Experiência Visa – o primeiro pacote sorteado, conforme discriminado no item 
6.12.15, terá direito ao jogo de cartões (amarelo e vermelho) utilizado pelo árbitro na 
partida da semi-final. 

4.15.2 05 pacotes para Joanesburgo – ao custo unitário de R$ R$ 22.250,00*, perfa-
zendo um total de R$ 111.250,00, conforme Quadro II - com direito a: 

� 1 acompanhante; 

� acomodação em hotel 4 estrelas, em quarto duplo, com café da manhã incluso; 

� traslado aeroporto/hotel/aeroporto na chegada e partida da África do Sul; 

� 2 ingressos categoria II para a partida final; 

� traslado hotel/local do jogo/hotel, no dia do jogo; 

� 1 Gift Card Visa (cartão pré-pago) com R$ 267,00* em crédito, com função saque in-
disponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear despesas de al-
moço e/ou jantar; 

4.16 No 15º sorteio, serão distribuídos 20 Kits Eletrônicos (TV LCD ou Plasma e Home Thea-
ter), ao custo unitário de R$ 5.000,00, perfazendo um total de R$ 100.000,00, conforme 
o Quadro II. 

4.17 No 16º sorteio, serão distribuídos 20 Kits Eletrônicos (TV LCD ou Plasma e Home Thea-
ter), ao custo unitário de R$ 5.000,00, perfazendo um total de R$ 100.000,00, conforme 
o Quadro II. 

4.18 No 17º sorteio, serão distribuídos 20 Kits Eletrônicos (TV LCD ou Plasma e Home Thea-
ter), ao custo unitário de R$ 5.000,00, perfazendo um total de R$ 100.000,00, conforme 
o Quadro II. 

4.19 A totalização dos prêmios pode ser visualizada no quadro II a seguir: 

QUADRO II 

               Sorteios  Extração  
           Loteria Federal 

                Quant. Prêmio         Valor unitário    
em Dólar 

             Valor unitário 
    em Real 

Valor  
             total em Real  

1º 13/02/10 10 Kits Eletrônicos - R$ 5.000,00 R$ 50.000,00 
2º 20/02/10 10 Kits Eletrônicos - R$ 5.000,00 R$ 50.000,00 
3º 27/02/10 10 Kits Eletrônicos - R$ 5.000,00 R$ 50.000,00 
4º 06/03/10 10 Kits Eletrônicos - R$ 5.000,00 R$ 50.000,00 
5º 13/03/10 10 Pacotes de Viagem US$ 10.500 R$ 18.690,00* R$ 186.900,00 
6º 20/03/10 10 Pacotes de Viagem US$ 10.500 R$ 18.690,00* R$ 186.900,00 
7º 27/03/10 10 Pacotes de Viagem US$ 12.050 R$ 21.449,00* R$ 214.490,00 
8º 03/04/10 10 Pacotes de Viagem US$ 12.050 R$ 21.449,00* R$ 214.490,00 
9º 10/04/10 10 Pacotes de Viagem US$ 10.500 R$ 18.690,00* R$ 186.900,00 

05 Pacotes de Viagem US$ 12.050 R$ 21.449,00* R$ 107.245,00 10º 17/04/10 
05 Pacotes de Viagem US$ 10.750 R$ 19.135,00* R$ 95.675,00 

11º 24/04/10 10 Pacotes de Viagem US$ 10.750 R$ 19.135,00* R$ 191.350,00 
12º 01/05/10 10 Pacotes de Viagem US$ 10.750 R$ 19.135,00* R$ 191.350,00 
13º 08/05/10 10 Pacotes de Viagem US$ 11.250 R$ 20.025,00* R$ 200.250,00 

05 Pacotes de Viagem US$ 11.250 R$ 20.025,00* R$ 100.125,00 14º 15/05/10 
05 Pacotes de Viagem US$ 12.500 R$ 22.250,00* R$ 111.250,00 

15º 22/05/10 20 Kits Eletrônicos - R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 
16º 29/05/10 20 Kits Eletrônicos - R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 
17º 05/06/10 20 Kits Eletrônicos - R$ 5.000,00 R$ 100.000,00 

         Total -         200 -  -            R$ 2.486.925,00 
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4.20 Os contemplados, após a divulgação do resultado, receberão, em sua residência, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data do sorteio, o Aviso de Contemplação. 

4.21 Não é permitida, em nenhuma hipótese, a conversão do prêmio em dinheiro. 

4.22 O Banco do Brasil não se responsabiliza pela não utilização dos prêmios por qualquer 
motivo decorrente de problemas pessoais dos contemplados. 

4.23 Os menores de 16 (dezesseis) anos receberão os prêmios por intermédio de seus re-
presentantes legais. 

4.24 O prazo para entrega dos prêmios ou Carta Compromisso é de até 30 dias, a contar da 
data do respectivo sorteio. 

4.25 Referente aos pacotes de viagem para a África do Sul: 

4.25.1 As passagens aéreas de ida e volta serão emitidas em nome do contemplado e 
de seu acompanhante. 

4.25.1.1 Os vôos para África do Sul partirão do Aeroporto Internacional de 
Guarulhos (SP) e retornarão ao Brasil pelo mesmo aeroporto. 

4.25.1.2 Será disponibilizado transporte, de qualquer lugar do país, ida e volta, 
sem quaisquer custos, para o contemplado que não residir na cidade de 
Guarulhos (SP). 

4.25.1.3 A responsabilidade com documentação de passaporte e vacinas, 
necessários para a viagem, será do contemplado e de seu respectivo 
acompanhante. 

4.25.1.4 As taxas de embarque/desembarque estão inclusas nos pacotes.  

4.25.1.5 As datas das viagens serão as definidas de acordo com o evento Copa 
do Mundo FIFA 2010 e não poderão ser alteradas.  

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

4.25.3 Não estão contempladas nos pacotes despesas com almoço; jantar; lanches; 
frigobar; bar da piscina; lojas; telefonia local, interurbana, celular ou internacional; 
lavanderia e outras que não estejam expressamente definidas nos termos deste 
Regulamento e especificadas no regime de hospedagem. 

4.25.3.1 Os cartões Gift Card Visa (pré-pago) serão fornecidos, com a função 
saque indisponível, para utilização a critério do premiado, inclusive custear 
despesas de almoço e/ou jantar do contemplado e de seu acompanhante durante 
o período de estada na África do Sul. 

4.25.4 Caso haja algum impedimento na utilização do pacote de viagem, o premiado 
poderá transferir o seu direito para terceiros. 

4.25.5 O contemplado com pacotes de viagem obriga-se a confirmar seu aceite ao 
prêmio, por meio de documento que trata o item 8.1 ou a transferi-lo a outra 
pessoa em até 10 dias após a data do aviso de contemplação de que trata o item 
7.2. 

4.25.5.1 Após a confirmação de aceite ou transferência do prêmio, o Banco não 
aceitará alterações. 

4.25.5.2 Os pacotes de viagem podem ser transferidos uma única vez. 
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4.25.6 Caso o pacote de viagem não seja reclamado no prazo de 30 dias a contar da 
data do sorteio, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente 
será recolhido pelo Banco do Brasil ao Tesouro Nacional, no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias. 

4.26 Referente aos Kits Eletrônicos: 

4.26.1 Se o valor do bem for maior que o valor do prêmio, poderá ser feita a compra, 
mas a quantia excedente ficará sob responsabilidade do contemplado, bem como 
a diferença do respectivo valor correspondente aos Impostos devidos. 

4.26.2 Se o valor do bem for menor que o valor do prêmio, a quantia restante deverá ser 
utilizada na compra de acessórios. 

4.26.3 Os prêmios são pessoais e intransmissíveis, excetuando-se, unicamente, o caso 
de morte. Neste caso, a autorização para o resgate dos mesmos pelo 
inventariante deverá ser feita através de alvará judicial. 

4.26.4 O Banco do Brasil não se responsabiliza por vícios e/ou defeitos técnicos 
apresentados pelos prêmios e pela garantia ou assistência técnica, cabendo aos 
contemplados acionarem os respectivos fabricantes. 

4.26.5 Caso o Kit Eletrônico não seja reclamado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contados da data do respectivo sorteio, caducará o seu direito, devendo o valor 
correspondente ao prêmio ser recolhido pelo Banco do Brasil ao Tesouro 
Nacional, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 

V. PERÍODO DA PROMOÇÃO 
5.1 A presente Promoção será realizada de acordo com as datas indicadas a seguir: 

QUADRO III 

Compras realizadas e 
processadas no 

período de: 

Último dia para efetuar 
compras de bens e 
serviços e troca de 

pontos para 
participação nos 

Sorteios 

Divulgação dos números 
da sorte no extrato do 

cartão do cliente 
(quantidade, número e 

série) 

Extração da 
Loteria Federal 

02/01/10 a 05/02/10 05/02/10 Até 12/02/10 13/02/10 
02/01/10 a 12/02/10 12/02/10 Até 19/02/10 20/02/10 
02/01/10 a 19/02/10 19/02/10 Até 26/02/10 27/02/10 
02/01/10 a 26/02/10 26/02/10 Até 05/03/10 06/03/10 
02/01/10 a 05/03/10 05/03/10 Até 12/03/10 13/03/10 
02/01/10 a 12/03/10 12/03/10 Até 19/03/10 20/03/10 
02/01/10 a 19/03/10 19/03/10 Até 26/03/10 27/03/10 
02/01/10 a 26/03/10 26/03/10 Até 02/04/10 03/04/10 
02/01/10 a 02/04/10 02/04/10 Até 09/04/10 10/04/10 
02/01/10 a 09/04/10 09/04/10 Até 16/04/10 17/04/10 
02/01/10 a 16/04/10 16/04/10 Até 23/04/10 24/04/10 
02/01/10 a 23/04/10 23/04/10 Até 30/04/10 01/05/10 
02/01/10 a 30/04/10 30/04/10 Até 07/05/10 08/05/10 
02/01/10 a 07/05/10 07/05/10 Até 14/05/10 15/05/10 
02/01/10 a 14/05/10 14/05/10 Até 21/05/10 22/05/10 
02/01/10 a 21/05/10 21/05/10 Até 28/05/10 29/05/10 
02/01/10 a 28/05/10 28/05/10 Até 04/06/10 05/06/10 
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VI. GERAÇÃO DE NÚMEROS DA SORTE (CUPONS ELETRÔNICOS) 

6.1 Para os clientes participantes da Promoção, a cada R$100,00 (cem reais) em compras, 
será emitido um número da sorte (cupom eletrônico) para concorrer aos prêmios.  

6.2 Para os clientes participantes da Promoção, cada 100 pontos do Programa de 
Relacionamento podem ser convertidos automaticamente em um número da sorte. 

6.2.1 Ao optar pela conversão automática, MENSALMENTE, O BANCO FARÁ A 
TROCA DE TODOS OS PONTOS ADQUIRIDOS DURANTE O PERÍODO DA 
PROMOÇÃO POR NÚMEROS DA SORTE. A CONVERSÃO AUTOMÁTICA PODE SER 
CANCELADA A QUALQUER MOMENTO, NO ENTANTO OS PONTOS JÁ 
CONVERTIDOS NÃO SERÃO DEVOLVIDOS. 

6.3 Serão computadas compras de bens e serviços, realizadas nas funções crédito e/ou 
débito dos cartões relacionados abaixo, em todas as suas modalidades, desde que 
consideradas válidas e processadas durante cada período da promoção. 

6.3.1 Ourocard Visa Copa do Mundo FIFA 2010 (modalidades Doméstico, 
Internacional, Gold, Platinum, Infinite e Electron) Ourocard Visa (modalidades 
Doméstico, Internacional, Internacional Universitário, Gold, Gold Duas Datas, Platinum, 
Platinum Estilo, Agronegócio Platinum, Infinite e Infinite Estilo), Ourocard Cooperativo 
Visa (modalidades Doméstico, Internacional e Gold), Afinidade BB AMB Visa, Afinidade 
Evangélico Ourocard Visa, Afinidade Evangélico Classcard Visa, Afinidade BB OAB 
Visa, Afinidade BB OAB SP Visa, BB Conterrâneo Visa (modalidades Doméstico, 
Internacional e Gold), BB Crédito Pronto Visa, Ourocard Electron Beneficiários INSS, BB 
Previdência Social Visa, BB Pagamento de Benefícios Visa Electron, BB Campus Visa 
Electron, Ourocard Electron Visa, Ourocard Público Jovem Visa Electron. 

6.4 Valores inferiores a R$100,00 (cem reais) no resultado geral das compras serão 
desprezados. 
6.3.1 Exemplificando: o participante é titular de dois cartões de crédito: 

 

Compras de 
bens e 

serviços 
realizadas 

com o cartão 
“A” 

Compras de 
bens e 

serviços 
realizadas 

com o cartão 
“B” 

Período de 
participação 

Valor base 
para 

emissão de 
números da 

sorte 

Números da 
sorte 

distribuídos 
para o 
sorteio 

Valor 
inferior a 

R$ 100,00 é 
desprezado 

R$ 230,00 R$ 160,00 02/01 a 09/05 R$ 390,00 03 R$ 90,00 

 

6.5 Troca de PONTOS DO CARTÃO: cada 100 pontos, adquiridos durante a promoção, 
podem ser convertidos em 1 (um) número da sorte. 

6.4.1 A troca de pontos por números da sorte só poderá ser cancelada até o último dia 
do mês (período de apuração) em que foi feita, exclusivamente através da 
Central de Atendimento BB (Capitais e regiões metropolitanas 4004-0001 e 
demais localidades 0800 729 0001). 

6.6 A conversão do saldo de compras em números da sorte (cupons eletrônicos) irá 
considerar todo o período da Promoção, tendo como referência as datas de 
processamento das compras no sistema do Banco do Brasil. 
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6.6.1 Os números da sorte gerados participarão apenas de um sorteio, de acordo com 
as datas de processamento das compras no sistema do BANCO, conforme 
Quadro III. 

6.6.2 Para cada sorteio, serão gerados novos números da sorte, de acordo com as 
datas de processamento das compras no sistema do BANCO, conforme Quadro 
III. 

6.7 Serão consideradas válidas para efeito desta Promoção as compras de bens e serviços 
realizadas com um dos cartões participantes e processadas em cada período da 
Promoção, ou seja, desde que as transações sejam válidas, autorizadas, apresentadas 
pelo estabelecimento comercial e processadas pelo Banco do Brasil até o último dia de 
cada período de participação, conforme Quadro III. Será feita uma totalização para 
compras na função débito e uma totalização para compras na função crédito. 

6.8 Com relação às compras parceladas, será considerado o valor total da compra para 
geração de números da sorte (cupons eletrônicos), desde que a autorização tenha sido 
feita dentro de um dos períodos da Promoção e será considerada exclusivamente para 
esse período. 

6.9 NÃO SERÃO CONSIDERADOS OS VALORES DECORRENTES DE SAQUE EM 
DINHEIRO, SAQUE NO CARTÃO, SEGURO PROTEÇÃO OURO, JUROS, MULTAS E 
ENCARGOS, ANUIDADES, TARIFAS, COMPRAS UTILIZANDO FINANCIAMENTO 
RURAL, ESTORNOS OU AJUSTES DE VALORES CONSTANTES NA FATURA DO 
CARTÃO DE CRÉDITO, SALDOS REFERENTES A COMPRAS REALIZADAS EM 
DATAS ANTERIORES OU POSTERIORES AO PERÍODO DESTA PROMOÇÃO, BEM 
COMO AS AUTORIZAÇÕES DE COMPRAS SOLICITADAS E NÃO AUTORIZADAS. 

6.10 Serão emitidos números da sorte (cupons eletrônicos) extras, no período que 
corresponder a promoção, conforme discriminado no Quadro III, nas seguintes 
situações: 

6.10.1 Solicitação do Ourocard Visa Copa = 10 (dez) números da sorte extras; 

6.10.2 A cada compra (crédito ou débito, de qualquer valor) realizada com Ourocard 
Visa Copa do Mundo FIFA 2010 = 1 (um) número da sorte extra; 

6.10.3 Pagamento de contas no cartão (títulos/boletos bancários, água, luz, telefone, 
gás, tributos/impostos) = 1 (um) número da sorte extra por documento liquidado 
com um dos cartões Ourocard Visa relacionados no item 3.2.1; 

6.10.4 Pagamento automático de contas no cartão (água, luz, telefone, gás, outras) = 10 
(dez) números da sorte extras por conta cadastrada em um dos cartões 
Ourocard Visa relacionados no item 3.2.1; 

6.10.5 Ao optar pela CONVERSÃO AUTOMÁTICA de PONTOS DO CARTÃO = 5 
(cinco) números da sorte extras. 

6.10.6 Contratação dos produtos relacionados a seguir, com pagamento por meio do 
Ourocard Visa Copa do Mundo FIFA 2010: BB Seguro Auto; Seguro Ouro Vida; 
BB Seguro Vida Mulher, Seguro Ouro Residencial, BB Proteção (Familiar, 
Motorista, Viagem, Informática e Escolar); Ourocap 200 Anos (PM); Ourocap 
Prêmio (PU) e Ourocap Estilo Prêmio (PU) = 5 números da sorte extras por 
produto contratado; 

6.10.7 Adesão ao Débito Direto Autorizado – DDA por meio de cartões BB Visa = 1 
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número da sorte extra; 

6.10.8 Adesão ao SMS para cartões BB Visa = 1 número da sorte extra. 

6.11 Quantidade de números da sorte (cupons eletrônicos) emitidos (séries e números): 

6.10.1 Em cada Sorteio, serão disponibilizados 100 milhões de números da sorte, 
conforme discriminado abaixo: 

6.10.2 1.000 (mil) séries, numeradas de 000 a 999; 

6.10.3 100.000 (cem mil) números da sorte por série, numerados de 00.000 a 99.999. 

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

6.13 Apuração: 

6.13.1 Os Sorteios serão realizados pelas extrações da Loteria Federal, conforme 
disposto no Quadro I. Caso não ocorram na data prevista, será utilizado o 
resultado da extração imediatamente posterior. 

6.13.2 No 1º Sorteio, serão distribuídos 10 Kits Eletrônicos, nas condições 
discriminadas no item 4.2, sorteados conforme as definições abaixo: 
Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio 
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio  
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio  
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio 

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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 531 (centena, dezena e unidade do primeiro prêmio) 

 
6.13.3 No 2º Sorteio, serão distribuídos 10 Kits Eletrônicos, nas condições 

discriminadas no item 4.3, sorteados conforme as definições abaixo: 
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Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio 
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio  
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio  
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio  

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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 531 (centena, dezena e unidade do primeiro prêmio) 
 

6.13.4 No 3º Sorteio, serão distribuídos 10 Kits Eletrônicos, nas condições 
discriminadas no item 4.4, sorteados conforme as definições abaixo: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio 
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio  
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio  
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio  

Exemplo: 
Resultado da Loteria Federal 
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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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 531 (centena, dezena e unidade do primeiro prêmio). 
 

6.13.5 No 4º Sorteio, serão distribuídos 10 Kits Eletrônicos, nas condições 
discriminadas no item 4.5, sorteados conforme as definições abaixo: 
Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio 
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio  
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio  
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio  
 
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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 531 (centena, dezena e unidade do primeiro prêmio). 
 

6.13.6 No 5º Sorteio serão distribuídos 10 Pacotes de Viagem para África do Sul, nas 
condições discriminadas no item 4.6, sorteados conforme as definições abaixo: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
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- centena, dezena e unidade do quinto prêmio  
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio  
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio  

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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 789 (unidade, dezena e centena do quinto prêmio). 

 
6.13.7 No 6º Sorteio serão distribuídos 10 Pacotes de Viagem para África do Sul, nas 

condições discriminadas no item 4.7, sorteados conforme as definições abaixo: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio 
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio 
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio  

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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 789 (unidade, dezena e centena do quinto prêmio). 

 
6.13.8 No 7º Sorteio serão distribuídos 10 Pacotes de Viagem para África do Sul, nas 
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condições discriminadas no item 4.8, sorteados conforme as definições abaixo: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio (Experiência Visa) 
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio 
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio 
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio 

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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 789 (unidade, dezena e centena do quinto prêmio) 

 
6.13.9 No 8º Sorteio serão distribuídos 10 Pacotes de Viagem para África do Sul, 

sorteados conforme as definições abaixo: 
 6.13.9.1  05 Pacotes nas condições discriminadas no item 4.9.1, identifica-

dos da seguinte forma: 
Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio 
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio 

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 
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Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 531 (centena, dezena e unidade do primeiro prêmio). 

 6.13.9.2  05 Pacotes nas condições discriminadas no item 4.9.2, identifica-
dos da seguinte forma: 
Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio 
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio 

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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 135 (unidade, dezena e centena do primeiro prêmio). 

 
6.13.10 No 9º Sorteio serão distribuídos 10 Pacotes de Viagem para África do Sul, nas 

condições discriminadas no item 4.10, sorteados conforme as definições abaixo: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio 
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio 
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio  

Exemplo: 
Resultado da Loteria Federal 
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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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 789 (unidade, dezena e centena do quinto prêmio) 
 

6.13.11 No 10º Sorteio serão distribuídos 10 Pacotes de Viagem para África do Sul, 
sorteados conforme as definições abaixo: 

 6.13.11.1 05 Pacotes nas condições discriminadas no item 4.11.1, 
identificados da seguinte forma: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio 
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio 

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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 531 (centena, dezena e unidade do primeiro prêmio). 

 6.13.11.2 05 Pacotes nas condições discriminadas no item 4.11.2, 
identificados da seguinte forma: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio 
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio 

Exemplo: 
Resultado da Loteria Federal 
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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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 135 (unidade, dezena e centena do primeiro prêmio). 
 

6.13.12 No 11º Sorteio serão distribuídos 10 Pacotes de Viagem para África do Sul, 
nas condições discriminadas no item 4.12, sorteados conforme as definições 
abaixo: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio 
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio 
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio 

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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 789 (unidade, dezena e centena do quinto prêmio) 

 
6.13.13 No 12º Sorteio serão distribuídos 10 Pacotes de Viagem para África do Sul, 

nas condições discriminadas no item 4.13, sorteados conforme as definições 
abaixo: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio  
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- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio 
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio 
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio 

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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 789 (unidade, dezena e centena do quinto prêmio) 

 
6.13.14 No 13º Sorteio serão distribuídos 10 Pacotes de Viagem para África do Sul, 

nas condições discriminadas no item 4.14, sorteados conforme as definições 
abaixo: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio (Experiência Visa) 
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio 
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio 
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio 

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 
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Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 789 (unidade, dezena e centena do quinto prêmio). 

 
6.13.15 No 14º Sorteio serão distribuídos 10 Pacotes de Viagem para África do Sul, 

sorteados conforme as definições abaixo: 

6.12.15.1 05 Pacotes nas condições discriminadas no item 4.15.1, identifica-
dos da seguinte forma: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio (Experiência Visa) 
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio 

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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 531 (centena, dezena e unidade do primeiro prêmio). 
 
6.12.15.2 05 Pacotes nas condições discriminadas no item 4.15.02, identifi-
cados da seguinte forma: 
Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 

- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio 
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio 

Exemplo: 
Resultado da Loteria Federal 
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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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 135 (unidade, dezena e centena do primeiro prêmio). 
 

6.13.16 No 15º Sorteio, serão distribuídos 20 Kits Eletrônicos, nas condições 
discriminadas no item 4.16, sorteados conforme as definições abaixo: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio 
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio  
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio  
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio  
- dezena, unidade e centena do primeiro prêmio  
- dezena, unidade e centena do segundo prêmio  
- dezena, unidade e centena do terceiro prêmio  
- dezena, unidade e centena do quarto prêmio  
- dezena, unidade e centena do quinto prêmio  
- centena, unidade e dezena do primeiro prêmio  
- centena, unidade e dezena do segundo prêmio  
- centena, unidade e dezena do terceiro prêmio  
- centena, unidade e dezena do quarto prêmio  
- centena, unidade e dezena do quinto prêmio  

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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 531 (centena, dezena e unidade do primeiro prêmio). 
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6.13.17 No 16º Sorteio, serão distribuídos 20 Kits Eletrônicos, nas condições 
discriminadas no item 4.17, sorteados conforme as definições abaixo: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio 
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio  
- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio  
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio  
- dezena, unidade e centena do primeiro prêmio  
- dezena, unidade e centena do segundo prêmio  
- dezena, unidade e centena do terceiro prêmio  
- dezena, unidade e centena do quarto prêmio  
- dezena, unidade e centena do quinto prêmio  
- centena, unidade e dezena do primeiro prêmio  
- centena, unidade e dezena do segundo prêmio  
- centena, unidade e dezena do terceiro prêmio  
- centena, unidade e dezena do quarto prêmio  
- centena, unidade e dezena do quinto prêmio  

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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 531 (centena, dezena e unidade do primeiro prêmio). 
 

6.13.18 No 17º Sorteio, serão distribuídos 20 Kits Eletrônicos, nas condições 
discriminadas no item 4.18, sorteados conforme as definições abaixo: 

Número da sorte igual às unidades do 1º ao 5º prêmios da Loteria Federal, da 
última coluna, lidos na vertical, de baixo para cima, para as séries compostas 
das seguintes maneiras: 
- centena, dezena e unidade do primeiro prêmio 
- centena, dezena e unidade do segundo prêmio  
- centena, dezena e unidade do terceiro prêmio  
- centena, dezena e unidade do quarto prêmio  
- centena, dezena e unidade do quinto prêmio  
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- unidade, dezena e centena do primeiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do segundo prêmio  
- unidade, dezena e centena do terceiro prêmio  
- unidade, dezena e centena do quarto prêmio  
- unidade, dezena e centena do quinto prêmio  
- dezena, unidade e centena do primeiro prêmio  
- dezena, unidade e centena do segundo prêmio  
- dezena, unidade e centena do terceiro prêmio  
- dezena, unidade e centena do quarto prêmio  
- dezena, unidade e centena do quinto prêmio  
- centena, unidade e dezena do primeiro prêmio  
- centena, unidade e dezena do segundo prêmio  
- centena, unidade e dezena do terceiro prêmio  
- centena, unidade e dezena do quarto prêmio  
- centena, unidade e dezena do quinto prêmio  

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 

Um dos ganhadores: número 72.061 (última coluna, lidos na vertical, de baixo 
para cima) da série 531 (centena, dezena e unidade do primeiro prêmio). 
 

6.14 Caso o número sorteado não tenha sido distribuído em determinada série, será 
contemplado o próximo número superior distribuído ou, na falta desse, o próximo 
número inferior distribuído, na mesma série. 
 
6.13.1 Exemplo: o número 72.061 não foi distribuído na série 001. Será contemplado o 
número superior 72.062; na sua falta, o inferior 72.060; e assim sucessivamente 72.063, 
72.059, 72.064, 72.058 etc, até a identificação de um número que tenha sido distribuído. 

 
VII. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E ENTREGA DOS PRÊMIOS 
 
7.1 Os resultados serão disponibilizados na Central de Atendimento BB (Capitais 4004-0001 

e demais localidades 0800 729 0001), no Portal do Banco do Brasil na Internet 
(http://www.bb.com.br/ourocard) e nas agências do Banco, em até 05 (cinco) dias úteis 
após cada sorteio. 

 
7.2 Os contemplados, após a divulgação do resultado, receberão, em sua residência, no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data do sorteio, o aviso de contemplação. 
 
7.3 O Banco do Brasil não poderá ser responsabilizado pela não comunicação dos 

participantes que deixarem desatualizados seus endereços e demais dados cadastrais, 
e que venham a impossibilitar a entrega do aviso de contemplação. 



REGULAMENTO 
 PROMOÇÃO OUROCARD VISA COPA DO MUNDO FIFA 2010 

 

Dólar Turismo = R$ 1,78 (posição 16/11/2009) 25

 
7.4 O Banco do Brasil fará a entrega da premiação ao contemplado por meio de sua 

Agência de Relacionamento, no prazo de até 30 (trinta) dias da data do sorteio. 
 
VIII.  Documentos para entrega dos prêmios: serão encaminhados, pela Agência de 
Relacionamento do cliente os documentos relacionados abaixo, incluindo instruções 
detalhadas para o recebimento do prêmio: 
8.1 Termo de Conhecimento de Premiação e Autorização para uso de Imagem e Voz – 

O contemplado receberá esse termo em até 10 (dez) dias úteis da data do sorteio, no 
qual declara ter recebido do Banco do Brasil comunicado sobre sua contemplação, 
autorizando o Banco a utilizar seu nome, imagem e voz, em publicidade nacional dos 
cartões de sua emissão, sem quaisquer ônus para esta Instituição, pelo prazo máximo 
de 1 (um) ano da data do sorteio; 

8.2 Termo de Escolha do Kit Eletrônico (TV LCD ou Plasma + Home Theater) – O 
contemplado receberá esse termo em até 10 (dez) dias úteis da data de apuração, 
devendo o mesmo ser restituído ao Banco em até 30 dias da data do sorteio. Nesse 
termo o contemplado solicitará ao Banco que seja adquirido, em seu nome, o bem de 
sua escolha, informando dados do bem como: marca, modelo e valor; além do nome, 
CNPJ e endereço da loja responsável pela venda. 

8.3 Carta Compromisso de entrega do Pacote de Viagem – O contemplado receberá, do 
Banco do Brasil, Carta Compromisso de entrega do pacote de viagem para assistir a 
jogos da Copa do Mundo FIFA 2010, 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; 

8.4 Termo de Recebimento do Prêmio – O contemplado assinará Termo de Recebimento, 
dando quitação total do prêmio recebido, a fim de compor o processo de Prestação de 
Contas junto à Secretaria de Acompanhamento Econômico. 

 

IX DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 A promoção será divulgada no Portal do Banco do Brasil na Internet 
(bb.com.br/ourocard), Central de Atendimento BB, agências do Banco do Brasil, 
terminais de autoatendimento e mídia impressa e televisiva de amplitude nacional. 

9.2 O Banco do Brasil se reserva o direito de divulgar os nomes dos contemplados em 
publicidade nacional, bem como 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 aos contemplados, ou seja, sem qualquer ônus ao Banco. 

9.3 Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para solução de 
quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente promoção. 

 
BANCO DO BRASIL S.A. 

Brasília (DF), 07/12/2009. 

 

Autorização SEAE nº 04/0376/2009. 


