
REGULAMENTO DO PROGRAMA BÔNUS CELULAR 
 
 
1.      O Ourocard Bônus Celular tem programa exclusivo de recompensas, no 
qual os pontos gerados são convertidos automaticamente em bônus creditados 
no celular indicado pelo cliente. 
  
2.       Os pontos do Ourocard Bônus Celular não podem ser trocados por 
produtos ou serviços nem ser transferidos para outros clientes ou outros 
programas de relacionamento. São convertidos automática e exclusivamente em 
bônus celular, no número do celular vinculado ao cartão utilizado nas compras 
em estabelecimentos comerciais e em pagamentos de contas na função crédito, 
desde que ocorra o pagamento da fatura do respectivo cartão, dentre outras 
condições previstas neste regulamento. 
 
3.     Os pontos dos cartões de crédito Ourocard Bônus Celular têm validade 
de três meses, a partir da data de aquisição. 
 
4.     Os pontos originados dos cartões de crédito Ourocard Bônus Celular são 
calculados respeitando-se as seguintes razões de equivalência e condições: 
 
4.1.    1 (um) ponto a cada R$ (real) pago referente à anuidade do cartão de 
crédito. Um ponto corresponde a 1 (um) bônus celular; 
 
4.2.    Pagamento de fatura até 14 de novembro/2014: 
 
a)     0,05 ponto nos cartões domésticos: a cada R$ (real) gasto em compras 
e/ou pagamento de contas com o cartão na função crédito, de forma que 5% 
(cinco por cento) das compras e/ou do pagamento de contas são convertidos em 
bônus. Um ponto corresponde a 1 (um) bônus celular; 
 
b)     0,07 ponto nos cartões internacionais: a cada R$ (real) gasto em compras 
e/ou pagamento de contas com o cartão na função crédito, de forma que 7% 
(sete por cento) das compras e/ou do pagamento de contas são convertidos em 
bônus. Um ponto corresponde a 1 (um) bônus celular. 
 
4.3.    Pagamento de fatura a partir de 15 de novembro/2014: 
 
a)     0,03 ponto nos cartões domésticos: a cada R$ (real) gasto em compras 
e/ou pagamento de contas com o cartão na função crédito, de forma que 3% 
(três por cento) das compras e/ou do pagamento de contas são convertidos em 
bônus. Um ponto corresponde a 1 (um) Bônus Celular; 
 
b)     0,05 ponto nos cartões Internacionais: a cada R$ (real) gasto em compras 
e/ou pagamento de contas com o cartão na função crédito, de forma que 5% 
(cinco por cento) das compras e/ou do pagamento de contas são convertidos em 
bônus. Um ponto corresponde a 1 (um) Bônus Celular. 
 
4.4 Pagamento de fatura a partir de 04 de dezembro/2017:  
 



a)     0,04 ponto nos cartões Domésticos e Internacionais: a cada R$ (real) 
gasto em compras e/ou pagamento de contas com o cartão na função crédito, 
de forma que 4% (quatro por cento) das compras e/ou do pagamento de contas 
são convertidos em bônus. Um ponto corresponde a 1 (um) Bônus Celular. 
 
5.     O participante que trocar o número do celular deve alterá-lo nos Terminais 
de Autoatendimento BB (TAA) ou pelo Autoatendimento Pessoa Física (APF) em 
até 90 dias, sob pena de perda dos pontos gerados.  
 
6.     Para ter direito ao bônus celular, sem prejuízo das demais condições 
previstas neste regulamento, o participante deve manter o aparelho e/ou chip 
desbloqueado/ativo na operadora de telefonia e estar adimplente com as 
obrigações contratuais com a operadora de telefonia celular do número 
vinculado ao cartão. 
 
7.     Se o aparelho for bloqueado ou o chip cancelado pela operadora de 
telefonia e o participante não conseguir desbloqueá-lo/ativá-lo em até 90 dias 
contados da data do bloqueio ou cancelamento do chip, perderá os bônus a que 
teria direito. 
 
8.     A manutenção do chip ativo e o desbloqueio do aparelho para uso do chip 
seguem as regras contratuais do participante do programa com a operadora de 
telefonia. 
 
9.     Os bônus são concedidos de acordo com os limites mensais definidos por 
cada operadora de telefonia. Caso o participante do programa, em um mesmo 
mês, tenha direito a minutos/reais além do limite previsto, os minutos/reais 
excedentes serão concedidos no mês seguinte. 
 
10.     A conversão dos pontos originados dos cartões de crédito Ourocard 
Bônus Celular ocorre em até 12 dias úteis após o pagamento da fatura para os 
planos controle e pré-pago de telefonia; entre o primeiro e o quinto dia do mês 
subsequente ao pagamento da fatura, para os planos pós-pagos de telefonia. 
 
11.     Para os planos pré-pago e controle de telefonia, o bônus é creditado em 
R$ (reais) no número do celular vinculado ao cartão. 
 
12.     Para os planos pós-pagos de telefonia, o bônus será creditado em minutos 
no número do celular vinculado ao cartão. 
 
13.     As características dos bônus são de responsabilidade exclusiva das 
operadoras, conforme regras e políticas de comercialização de cada uma. As 
regras das operadoras relativas aos bônus podem ser consultadas em 
www.bonuz.com. 
 
14.     Dúvidas em relação à utilização dos bônus podem ser sanadas 
diretamente pelas operadoras, por meio de centrais de atendimento ao cliente. 
 
15.     As operadoras participantes oferecem os seguintes números para 
consulta de saldo dos bônus, ligando do aparelho do participante: 



 
a)     Oi: *805 
b)     Claro: *546 
c)     Vivo: *8000 
d)     Tim: *222 
 
16.     A consulta de saldo dos bônus também pode ser feita pela internet no sítio 
www.minutrade.com.br/bb/ourocard/, selecionando Ourocard Bônus Celular.  
 

Este regulamento foi protocolizado, registrado e microfilmado no Cartório Marcelo 
Ribas. 1o Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília (DF), em 07 de 
Dezembro de 2017 sob o nº 928767 
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