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Regulamento Ação Promocional 
5 mil motivos para amar 

 ainda mais o seu Ourocard  
 

Realizadora 

BANCO DO BRASIL S.A. 
SAUN, Quadra 5, Lote B, Edifício BB – Asa Norte – Brasília/DF 

CNPJ/MF Nº 00.000.000/0001-91 

1. PÚBLICO-ALVO 

1.1. A presente promoção é destinada aos Clientes Banco do Brasil, 
pessoas físicas, portadores de cartões Ourocard, selecionados por 
critérios exclusivos do Banco do Brasil, considerando que a promoção só 

será divulgada ao público selecionado. 
1.2. O direito à participação nesta promoção é pessoal e intransferível. 
1.3. Os clientes elegíveis serão informados sobre a ação promocional por 

meio dos canais de comunicação do Banco do Brasil e somente estes 
estarão aptos a participarem da promoção. 
 

2. PERÍODO DA AÇÃO 
2.1. 01/06/2022 a 30/06/2022. 

 
3. ESTRUTURAÇÃO DA AÇÃO 

3.1. Os clientes que cumprirem sua meta estabelecida realizando compras 
com o seu cartão Ourocard no mês de junho de 2022, serão beneficiados 
com 5.000 pontos Livelo. 

3.2. As metas serão definidas individualmente para cada cliente, de acordo 
com critérios estabelecidos pelo Banco do Brasil. 
 

4. APURAÇÃO  
4.1. Para apuração do atingimento das metas estipuladas aos clientes serão 

consideradas todas as transações realizadas com cartões Ourocard, na 
função crédito e,  aprovadas entre 0h do dia 01/06/2022 e 23:59 do dia 
30/06/2022. 

4.2. Compras autorizadas fora do período da ação ou que possuam sua 
autorização cancelada ou estornada não serão consideradas para fins do 
atingimento da meta. 

4.3. As compras parceladas serão computadas pelo valor total da transação. 
4.4. As compras realizadas com cartões adicionais dos Cartões Participantes 

serão computadas para as compras do Cliente titular da conta cartão. 
4.5. Não serão computados lançamentos referentes a anuidade, encargos, 

proteção Ouro, tarifas e transações contestadas. 
 

5. CRÉDITO DOS PONTOS 
5.1. Após o levantamento das transações aprovadas e a apuração do 

cumprimento da meta estabelecida, o cliente receberá os 5.000 pontos 
Livelo em um único lançamento, em até 60 dias após o encerramento do 
período da ação. 

5.2. Para o recebimento dos Pontos, é necessário que o cliente participe do 
Programa de Relacionamento do BB. 
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5.3. Os pontos adquiridos no programa são transferidos automaticamente 
para a Livelo. 

5.4. Para utilização e consulta dos pontos nos canais Livelo, o cliente deverá 
possuir uma conta ativa na Livelo que pode ser feita nos seguintes 
canais: 

5.4.1. Banco: www.bb.com.br 
5.4.2. Livelo: www.livelo.com.br 
5.4.3. Central de Relacionamento do BB – CRBB 

5.4.3.1. Capitais e regiões metropolitanas: 4004 0001 
5.4.3.2. Demais localidades: 0800 729 0001 

5.4.4. Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC – 0800 729 0722 
 

6. VALIDADE DOS PONTOS 
6.1. Os pontos gerados na ação promocional terão validade de 12 meses. 
6.2. Pontos transferidos para outros programas de fidelidade de empresas 

parceiras passam a obedecer às regras de prescrição desses programas, 
sem interferência do Banco do Brasil". 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
7.1. Ao participar desta Promoção, nos termos deste Regulamento, os 

“Clientes Elegíveis” automaticamente reconhecem e aceitam 
expressamente que as Realizadoras não são responsáveis, nem poderão 
ser responsabilizadas, por qualquer dano ou prejuízo oriundo da 
participação nesta Promoção ou da eventual aceitação do prêmio. 

7.2. A participação nesta Promoção não gerará ao participante e/ou 
contemplado nenhum outro direito ou vantagem que não estejam 
expressamente previstos neste Regulamento. 

7.3. As dúvidas não previstas neste Regulamento serão dirimidas por uma 
comissão composta por membros das Realizadoras, cuja decisão é 
irrecorrível e soberana. 

7.4. Na hipótese da ocorrência da verificação e/ou da comprovação de fraude 
e/ou tentativa de burlar as disposições do presente Regulamento e suas 
regras, o cliente perderá o direito ao prêmio, sem prejuízo de qualquer 
outra iniciativa por parte da Realizadora. 

7.5. A  Realizadora se reserva o direito de adiar, alterar, cancelar ou prorrogar 
a Promoção como um todo, bem como modificar, inserir ou excluir regras 
no Regulamento, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por 
qualquer outro fator ou motivo imprevisto que esteja fora do controle da 
Realizadora e que comprometa a Promoção, impedindo ou modificando 
substancialmente a condução desta como originalmente planejado, 
comprometendo-se a divulgar aos clientes em seus canais de 
comunicação.  

7.6. A participação nessa promoção implica na aceitação total e irrestrita de 
todos os itens deste Regulamento. 
 
 
Brasília-DF, 10 de junho de 2022 

 
Banco do Brasil S.A 

Diretoria de Meios de Pagamento e Serviços 
Diretoria de Clientes Pessoas Físicas 

http://www.bb.com.br/
http://www.livelo.com.br/

