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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO SEGUNDA BANDEIRA COM DESCONTO NA ANUIDADE 
 
 
 O Banco do Brasil S.A., localizado no SAUN, Quadra 5, lote B, torre I – Ed. Green Tower, 
2º andar, em Brasília (DF), é o realizador da Promoção Segunda e Terceira Bandeiras 
com desconto na anuidade, para clientes Pessoas Físicas, titulares de cartões de crédito 
múltiplas funções Ourocard, emitidos pelo Banco do Brasil S.A. As condições da 
promoção estão descritas neste Regulamento.  
 
I. PRAZO  
 
1.1 Indeterminado, desde que cumprida as condições da seção IV ou que o Banco do 
Brasil S.A. encerre a presente promoção, mediante informações aos clientes. 
 

II. ABRANGENCIA GEOGRAFICA  

2.1 A promoção possui abrangência em âmbito nacional.  

III. PARTICIPAÇÃO  

3.1 Participarão da presente promoção todos os clientes Pessoas Físicas e portadores, 

titulares e adicionais, dos cartões Ourocard emitidos pelo Banco do Brasil S.A. 

 3.2 A participação na presente promoção não impede o portador de participar de 

qualquer outro evento oferecido pelo Banco do Brasil S.A., conforme regulamento 

específico. 

 IV. CONDIÇÕES  

4.1 Clientes com cartões cadastrados até 17/09/2013, extinta para novas aquisições após 

essa data.:  

4.1.1 Haverá isenção total da anuidade do cartão Ourocard para as demais bandeiras, 

desde que a anuidade do primeiro cartão emitido na bandeira Visa, seja paga 

regularmente e integralmente pelo cliente e o mesmo permaneça ativo.  

4.1.2 Entende-se por bandeiras as empresas identificadas nos cartões Ourocard, sendo 

elas: Visa, Mastercard e Elo.  

4.2. Clientes com cartões cadastrados até 11/06/2017:  

4.2.1. Haverá o desconto de 80% na anuidade do cartão Ourocard para as demais 

bandeiras, desde que a anuidade do primeiro cartão emitido na bandeira Visa, seja 

paga regularmente e integralmente pelo cliente e o mesmo permaneça ativo.  

4.2.2. Entende-se por bandeiras as empresas identificadas nos cartões Ourocard, 

sendo elas: Visa, Mastercard e Elo.  
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4.3. Clientes com cartões cadastrados após 12/06/2017, com prazo indeterminado para 

fim   

4.3.1 Desconto de 80% para os cartões Ourocard Estilo Mastercard Black, Ourocard 

Mastercard Black e Ourocard Elo, desconto de 90% para os cartões de bandeira Elo (exceto as 

variações dos cartões Ourocard Elo Nanquim Diners Club - Institucional, Estilo e Private), 

carência para início da cobrança de anuidade, diferentes datas de vencimento e acúmulo de 

mais pontos no programa Ponto Pra Você. 

4.3.1.1 Adquirindo o primeiro cartão, emitido na bandeira Visa, com a função crédito ativa e 

pagando anuidade, é possível contratar cartões Ourocard com desconto, conforme regras 

abaixo: 

4.3.1.1.1 Ourocard Mastercard Black - a promoção é válida para portadores dos cartões Altus, 
Ourocard Estilo Visa Infinite e Ourocard Visa Infinite.  

4.3.1.1.2 Bandeira Elo - conforme as modalidades, os descontos são:  

4.3.1.1.2.1 Ourocard Elo - 80% e a promoção é válida para portadores dos cartões Ourocard 
Visa Internacional e Ourocard Visa (doméstico);  

4.3.1.1.2.2 Ourocard Elo Mais - 90% e a promoção é válida para portadores dos cartões 
Ourocard Visa Gold;  

4.3.1.1.2.3 Ourocard Grafite Estilo e Ourocard Grafite - 90% e a promoção é válida para 
portadores dos cartões Ourocard Platinum Estilo Visa e Ourocard Platinum Visa;  

4.3.1.1.2.4 Ourocard Nanquim Estilo e Ourocard Nanquim - 90% e a promoção é válida para 
portadores dos cartões Altus, Ourocard Estilo Visa Infinite e Ourocard Visa Infinite. As 
variações dos cartões Ourocard Elo Nanquim Diners Club (Institucional, Estilo e Private) não 
participam das promoções de 2ª bandeira;  

4.4 A cobrança da anuidade dos cartões ocorre a partir da primeira compra ou saque na 

função crédito.  

4.5 Os cartões para fazerem jus ao desconto no valor de anuidade devem ser de 

modalidade igual ou inferior ao cartão que tem a anuidade regulamente e integralmente 

paga pelo cliente. 

 4.5.1 Para efeito dessa promoção, as modalidades participantes são classificadas em 

ordem crescente de superioridade em: International, Gold, Platinum, Platinum Estilo, 

Black e Infinite, sendo que Black e Infinite não guardam superioridade entre si.  

4.5.2. Esta promoção não está disponível para as modalidades Ourocard Internacional 

Universitário, Ourocard Bônus Celular, cartões Parceria e Co-Branded.  

4.6 Caso o cliente cancele o cartão que tem cobrança do valor total de anuidade, 

denominado primeira bandeira, haverá a cobrança da anuidade integral, conforme 

tabela de tarifas vigente, no mês subsequente para os demais cartões, ou seja, para a 

segunda e terceira bandeiras.  
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4.6.1 Caso não haja cobrança de anuidade integral para os demais cartões no mês 

subsequente, o Banco do Brasil S.A. poderá cobrá-la nos meses seguintes.  

4.7 O descumprimento de qualquer item deste regulamento, implicará a cobrança de 

anuidade integral para os demais cartões.  

 

V. DISPOSIÇÃO GERAIS  

5.1  Fica, desde já, eleito o foro Central da Comarca do participante para a solução de 

quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente promoção. Este 

Regulamento substitui e consolida, para todos os efeitos, o Regulamento da Promoção 

de Segunda e Terceira Bandeiras com Desconto na Anuidade protocolizado, registrado 

e microfilmado no Cartório de 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília 

(DF), em 17.09.2013, sob o número 868.083. O Banco coloca à disposição dos clientes, 

os seguintes telefones: Central de Atendimento – 4004.0001 (Capitais) e 0800 729.0001 

(demais localidades); SAC – 0800 729.0722; Deficientes auditivos ou de Fala – 0800 

729.0088; Ouvidoria – 0800 729.5678 


