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REGULAMENTO DA CAMPANHA BLACK FRIDAY BB   
 

1. DA DEFINIÇÃO 
 
1.1. A campanha intitulada “Black Friday” (“CAMPANHA‟) é realizada pelas Seguradoras: 

Aliança do Brasil Seguros S.A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 e  

Companhia de Seguros Aliança do Brasil - CNPJ: 28.196.889/0001-43,  

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala A, 29º Andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP 

- CEP: 04794-000 (“SEGURADORAS”). 

 

1.2. A CAMPANHA tem como objetivo fomentar a comercialização dos produtos BB Seguro 

Vida Completo (Processo SUSEP nº 15414.900079/2016-51), BB Seguro Vida Estilo (Processo 

SUSEP nº 15414.900079/2016-51), BB Seguro Vida Mulher Mais (Processo SUSEP nº 

15414.900078/2016-15), BB Seguro Residencial (Processo SUSEP nº 15414.003077/2009-93, 

Produto GRUPO nº 1220, 1221 e 1222 e Item de Comercialização BB nº 1418, 1419 e 1420) e 

BB Seguro Residencial Estilo (Processo SUSEP nº  15414.000532/2005-75, Produto GRUPO nº 

1223 e 1224 e Item de Comercialização BB nº 1421 e 1422),  por meio dos canais digitais 

(internet banking e mobile).  

 
1.3. A presente CAMPANHA englobará apenas a aquisição de seguros novos.  

 

1.4. Especificamente para os seguros de vida, a CAMPANHA é destinada a todos os clientes 

com idade entre 18 e 70 anos completos, que contratarem apólice com valor mínimo de 

prêmio anual de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 
2. DO PERÍODO 

 
2.1. A CAMPANHA terá início em 19 de novembro de 2018 às (00h01min) e encerará em 23 de 

novembro de 2018 às (23h59min), horário de Brasília. 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Esta CAMPANHA é destinada a todos os clientes pessoa física, correntistas do Banco do 

Brasil S.A. que possuam senha de acesso ao APP Banco do Brasil e/ou Internet Banking BB. 

 

3.2. Para participar, os clientes interessados deverão, durante o período da CAMPANHA, 

indicado no item 2, efetuar a contratação de um dos seguros participantes, indicado no item 

4, exclusivamente por meio do APP ou do portal Banco do Brasil na internet. 

 

3.3. Estarão aptas a participar as propostas que atendam aos requisitos exigidos neste 

regulamento e que sejam aceitas pelas Seguradoras.  

 

4. DOS PRODUTOS E FORMA DE PAGAMENTO 



________________ 

 

 

4.1. Fazem parte da CAMPANHA os seguros de vida na modalidade: BB Seguro Vida Completo, 

BB Seguro Vida Estilo e BB Seguro Vida Mulher Mais, desde que contratados por meio do APP 

ou do portal Banco do Brasil na internet.  

 

4.1.1.  O pagamento dos seguros de vida poderá ser realizado por meio de débito em 

conta ou cartão de crédito, com o pagamento do prêmio anual à vista ou em 12 

parcelas. 

 

4.2. Fazem parte da CAMPANHA os seguros residenciais na modalidade: BB Seguro Residencial 

e BB Seguro Residencial Estilo, desde que contratados por meio do APP ou do portal Banco do 

Brasil na internet. 

 

4.1.2. O pagamento dos seguros residenciais deverá ser realizado, por meio de débito 

em conta ou cartão de crédito, em seis vezes sem juros. 

 

4.3. Os participantes que não efetuarem os pagamentos nas datas estipuladas no momento da 
contratação, não farão jus a bonificação indicada no item 5. 
  
5. DOS BENEFÍCIOS 

 

5.1. Os clientes que participarem da CAMPANHA dos seguros de vida obterão 5.000 (cinco 
mil) pontos Livelo, para cada R$1.000,00 (um mil reais) pagos em prêmio anual, conforme 
exemplos abaixo: 

 
Prêmio anual entre R$1.000,00 e R$1.999,99 = 5.000 pontos; 
Prêmio anual entre R$2.000,00 e R$2.999,99 = 10.000 pontos; 
Prêmio anual entre R$3.000,00 e R$3.999,99 = 15.000 pontos; 
Prêmio anual entre R$4.000,00 e R$4.999,99 = 20.000 pontos; 
E assim subsequentemente. 
 
5.1.1. Os clientes que realizarem o pagamento dos seguros de vida com cartões 
Ourocard (exceto Amex), irão dobrar os pontos da CAMPANHA, conforme abaixo: 

 
Prêmio anual entre R$1.000,00 e R$1.999,99 = 10.000 pontos; 
Prêmio anual entre R$2.000,00 e R$2.999,99 = 20.000 pontos; 
Prêmio anual entre R$3.000,00 e R$3.999,99 = 30.000 pontos; 
Prêmio anual entre R$4.000,00 e R$4.999,99 = 40.000 pontos; 
E assim subsequentemente. 
 

5.1.2. Os pontos da CAMPANHA serão divididos em 10 (dez) partes iguais e serão 
creditados nos 10 primeiros meses da vigência do seguro, de forma proporcional, 
conforme exemplo abaixo: 
 

 5.000 pontos: 500 pontos por mês durante 10 meses. 
 10.000 pontos: 1.000 pontos por mês durante 10 meses. 
 15.000 pontos: 1.500 pontos por mês durante 10 meses. 
 20.000 pontos: 2.000 pontos por mês durante 10 meses. 



________________ 

 

 E assim subsequentemente. 
 

5.1.3. Nas compras efetuadas com cartões Ourocard, a disponibilização dos pontos 
Livelo ocorrerá todo mês em duas remessas: uma equivalente a 70% dos pontos com 
o título "Black Friday BB Seguro Vida" e outra equivalente a 30% dos pontos com o 
título "Bônus Ourocard Black Friday BB Seguro Vida". 

 
5.1.4 A primeira parte da bonificação será creditada em até 30 dias corridos após o 
aceite da proposta, independentemente da forma de pagamento do prêmio. As 
demais cotas serão creditadas uma vez a cada mês, sendo que no caso de seguro pago 
de forma parcelada, o crédito ocorrerá no prazo de até 30 dias corridos após o 
pagamento de cada parcela do prêmio.  
 
5.1.5 Caso não haja o pagamento de alguma das parcelas do prêmio, a bonificação não 
será creditada. A bonificação voltará a ser creditada caso o cliente retome o 
pagamento do prêmio, observadas as regras do produto. 
 

5.2. Os clientes que participarem da CAMPANHA dos seguros residencial terão o 
ressarcimento da sexta parcela do prêmio, que será creditado na conta corrente vinculada ao 
APP Banco do Brasil e/ou Internet Banking BB, em até 20 (vinte) dias úteis após a data de 
pagamento da 6ª (sexta) parcela, somente se todas as parcelas anteriores estiverem quitadas. 
 
6. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
6.1. A simples participação na CAMPANHA implicará na aceitação total e irrestrita de todos os 
itens deste Regulamento. Os participantes, desde já, declaram que leram e compreenderam 
todos os termos deste Regulamento divulgado no hotsite: www.bb.com.br/blackfriday. 
 
6.3. As Seguradoras reservam-se o direito de, a qualquer momento prorrogar a CAMPANHA 
ou, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias a serem divulgado no site ou no app, encerrá-la 
ou modifica-la, garantido aos participantes os direitos adquiridos até então, desde que 
observadas às regras presente neste Regulamento. 
 
6.4 As Seguradoras não se responsabilizam por interrupções ou suspensões de conexão 
causadas por fatos alheios 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 Banco do Brasil, caso fortuito ou força maior, 
eximindo-se, por conseguinte, de qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou 
atos. 
 

6.5. Eventuais dúvidas, sugestões, reclamações ou solicitação de informações adicionais 

referentes à CAMPANHA poderão ser encaminhadas à BB Seguros via 

planejamentocanalbb@bbseguros.com.br.  

 

6.6. Caso sejam necessários 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. 

 

6.7. Aplica-se a esta CAMPANHA, incluindo, mas sem se limitar à sua divulgação, condução, às 



________________ 

 

participações e às premiações, a legislação brasileira e fica eleito o foro central da Capital do 

Estado de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta. 


