
REGULAMENTO DA AÇÃO BLACK FRIDAY BANCO DO BRASIL – COMPRE 
UM OUROCAP PELO CELULAR OU INTERNET E GANHE PONTOS LIVELO. 

PAGANDO COM OUROCARD O BÔNUS É EM DOBRO. 
 
 
1. DA AÇÃO 
 
1.1. O presente regulamento tem por finalidade estabelecer regras para ação 
promocional denominada “Mais que Black Friday Banco do Brasil – Compre um 
Ourocap pelo celular ou internet e ganhe pontos Livelo” promovida pelo Banco do 
Brasil, com sede no SAUN – Quadra 5 – Lote B – Torre I, 1º andar, CEP: 70.040-
912, inscrito no CNPJ: 00.000.000/0001.  
 
1.2. A AÇÃO PROMOCIONAL tem como objetivo a oferta do título de 
capitalização Ourocap nas modalidades de Pagamento Único com vigência 
mínima de 24 meses ou Pagamento Mensal com vigência mínima de 36 meses e 
com a opção de bônus em dobro para pagamento nos cartões OUROCARD do 
Banco do Brasil. 
 
1.3. As informações sobre os produtos disponibilizados para esta ação 
promocional poderão ser consultadas no site do Banco do Brasil 
(www.bb.com.br/capitalizacao). 
 
1.4. Para a ação promocional, não haverá necessidade de cadastramento prévio 
do cliente em hotsites ou outros mecanismos. 
 
2. PÚBLICO-ALVO 
 
2.1. Esta ação promoção é destinada a todos os clientes pessoa física, 
correntistas do Banco do Brasil S.A. que possuam senha de acesso ao APP ou ao 
Internet Banking do Banco do Brasil. 
 
2.1.1. Para participar, os clientes pessoas físicas interessados deverão, durante o 
período de validade desta ação promocional indicado no item 3, efetuar a 
contratação de um título de capitalização Ourocap por meio do APP ou do Internet 
Banking Banco do Brasil nas opções de pagamentos com cartão de crédito 
Ourocard ou débito em conta corrente.  
 
3. DO PERÍODO 
 



3.1 A AÇÃO PROMOCIONAL terá início em 23 de novembro de 2018 às 
(00h01min) e se encerará em 23 de novembro de 2018 às (23h59min), horário de 
Brasília. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. A AÇÃO PROMOCIONAL englobará apenas as contratações de novos títulos 
de capitalização, definidos nos itens 1.2 e 2.1.1, realizadas no dia 23 de novembro 
de 2018, ainda que o pagamento seja agendado para data futura. 
 
4.2. Não poderão participar desta Promoção qualquer pessoa física que não seja 
cliente do Banco do Brasil S.A. 
 
5. DOS BENEFÍCIOS 
 
5.1. Os clientes que participarem da AÇÃO PROMOCIONAL terão os seguintes 
benefícios: 
 
5.1.1 Obtenção de 1,5 pontos Livelo (um ponto e meio) para cada real pago na 
aquisição de títulos de capitalização Ourocap, na modalidade de pagamento 
único, desde que tenham VIGÊNCIA MÍNIMA DE 24 MESES, e que sejam 
contratados por meio do APP ou do Internet Banking do Banco do Brasil na opção 
de pagamento débito em conta corrente.  
 
5.1.2 Obtenção de 3 (três) pontos Livelo para cada real pago na aquisição de 
títulos de capitalização Ourocap, na modalidade de pagamento único, desde que 
tenham VIGÊNCIA MÍNIMA DE 24 MESES, e que sejam contratados por meio do 
APP ou do Internet Banking do Banco do Brasil na opção de pagamento com 
CARTÕES OUROCARD. 
 
5.1.3 Obtenção de 5 (cinco) pontos Livelo para cada real pago na PRIMEIRA 
PARCELA dos títulos de capitalização Ourocap, na modalidade de pagamento 
mensal, desde que tenham VIGÊNCIA MÍNIMA DE 36 MESES, e que sejam 
contratados por meio do APP ou do Internet Banking do Banco do Brasil, na opção 
de pagamento débito em conta corrente.  
 
5.1.4 Obtenção de 10 (dez) pontos Livelo para cada real pago na PRIMEIRA 
PARCELA dos títulos de capitalização Ourocap, na modalidade de pagamento 
mensal, desde que tenham VIGÊNCIA MÍNIMA DE 36 MESES, e que sejam 
contratados por meio do APP ou do Internet Banking do Banco do Brasil na opção 
de pagamento com CARTÕES OUROCARD, 



 
5.1.5 A bonificação dos pontos Livelo será creditada, no Programa Pontos para 
Você ou na conta Livelo (nos casos em que o cliente não estiver cadastrado no 
programa pontos para você), em até 60 (sessenta) dias corridos após a 
confirmação do pagamento.  
 
6. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
6.1 A simples participação na AÇÃO PROMOCIONAL pelos clientes Banco do 
Brasil implicará a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Regulamento. 
Os participantes, desde já, declaram que leram, entenderam e compreenderam 
todos os termos deste Regulamento. 
 
6.2 Considerando as características inerentes ao ambiente da Internet, o Banco do 
Brasil não se responsabiliza por interrupções ou suspensões de conexão 
ocasionadas por casos fortuitos ou de força maior ou outros casos não 
inteiramente sujeitos ao seu controle, como falha técnica de qualquer tipo, 
incluindo, mas não se limitando, ao mau funcionamento eletrônico de qualquer 
rede, "hardware" ou "software", a disponibilidade e acesso ao APP ou ao site do 
Banco do Brasil, eximindo-se, por conseguinte, de qualquer responsabilidade 
proveniente de tais fatos e/ou atos. 
 
6.4. Em caso de dúvidas ou outros esclarecimentos, os clientes podem procurar 
qualquer agência BB ou entrar em contato com Central de Atendimento Banco do 
Brasil – capitais e regiões metropolitanas 4004-0001 e demais localidades 0800-
729-0001. 
 
6.5. Os casos omissos e que não forem resolvidos por meio do e-mail aqui 
informado, serão analisados e decididos pela Comissão desta AÇÃO 
PROMOCIONAL, a ser nomeada a exclusivo critério do Banco do Brasil, sendo 
sua decisão soberana e irrecorrível. 


