
REGULAMENTO DA CAMPANHA CASHBACK R$ 100,00 – CARTÃO  
 

Esta Campanha, denominada CAMPANHA CASHBACK R$ 100,00 (doravante 

CAMPANHA), é promovida pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., 

pessoa jurídica de direito privado estabelecido na Rua Alvarenga Peixoto, 974, bairro 

Santo Agostinho, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, inscrito no 

CNPJ/MF 71.371.686/0001-75, aqui denominado ORGANIZADOR, e reger-se-á pelos 

seguintes termos: 

 

I - DEFINIÇÕES:  

 

1.1 Para o fim do disposto neste Regulamento serão adotadas as seguintes 

definições:  

 

a) CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO: Propostas de cartão de crédito 

consignado aprovadas pelo ORGANIZADOR a seu exclusivo critério de acordo 

com a políticas de crédito adotadas.  

 
b) CARTÃO COM SAQUE INICIAL: Cartões de Crédito cuja retirada em dinheiro é 

solicitada pelo CLIENTE no ato da contratação. O saque será liberado mediante 
depósito em conta de titularidade do CLIENTE ou Ordem de Pagamento (OP), 
observadas as regras específicas de cada convênio.   

 

c) LOJAS CREDIPERTO:  empresa parceira do ORGANIZADOR que realiza a 

venda dos cartões de crédito, com ou sem saque.  Veja os nossos endereços 

(Anexo I)  

 

d) BÔNUS: crédito concedido ao CLIENTE após a primeira utilização/transação, 

observadas as condições e prazos deste Regulamento.  

 

e) CLIENTE: é o servidor estatutário e/ou celetista, ocupante de cargo, função e 

emprego público, servidor inativo e pensionista de órgão público, aposentado e 

pensionista do INSS, empregado celetista de empresa privada, aposentado e/ou 

pensionista de plano de previdência privada, que adquire o CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO para pagamento mediante consignação em folha na 

sua remuneração ou benefício.  

 

f) II – OBJETIVOS:  

 

2.1 Esta CAMPANHA tem por objetivo conceder um bônus aos potenciais clientes que 

contratarem o produto CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, observados os 

critérios e condições previstos neste instrumento.  

 

III - PARTICIPANTES  

 

3.1 Serão elegíveis para participação nesta CAMPANHA todos os CLIENTES que 

realizarem a contratação do produto cartão e a primeira transação no valor mínimo de 

R$50,00 no período indicado na Cláusula IV, observadas as condições previstas neste 



instrumento, sendo que a contratação deverá ocorrer por meio do aplicativo ou site do 

ORGANIZADOR ou exclusivamente nas LOJAS CREDIPERTO.  

 

3.2 Esta campanha não é cumulativa com outras campanhas do ORGANIZADOR.  

 

 

IV - PERÍODO DE VIGÊNCIA  

 

4.1 Esta CAMPANHA terá a vigência do dia 10 de março de 2020 até o dia 31 de 

dezembro de 2020, podendo ser prorrogada, a critério do ORGANIZADOR.   

 

V - PREMIAÇÃO  

 

5.1 A premiação aos CLIENTES observará os seguintes critérios:  

 

a) O CLIENTE deverá contratar o produto cartão de crédito via aplicativo ou site ou 

nas LOJAS CREDIPERTO e realizar a transação do item b no prazo desta campanha.  

 

b) O CLIENTE deverá realizar uma transação (saque ou compra) de no mínimo R$ 

50,00 (cinquenta reais) até 3 (três) meses a contar da contratação do cartão.  

 

c) Exclusivamente na contratação via aplicativo ou site, caso a proposta seja 

pendenciada por ausência de documentos, documentação ilegível ou qualquer outra 

irregularidade identificada pelo ORGANIZADOR, o CLIENTE terá o prazo de 30 dias 

para sanar a irregularidade apontada. 

 

e) Exclusivamente em relação ao convênio INSS, o prazo para o CLIENTE regularizar 

a pendência é 10 (dez) dias.  

 

f) Nos demais convênios, o prazo para o CLIENTE regularizar a pendência é 30 (trinta) 

dias.  

 

5.2 Observados os critérios acima, o CLIENTE fará jus a um bônus de R$100,00 (cem 

reais), que será creditado em até as suas três próximas faturas, após a primeira 

utilização. 

 

5.3 O crédito poderá ser utilizado em até 3 (três) meses após a sua disponibilização.  

Após esse prazo, o bônus expirará. 

 

5.4 Para fins de apuração dos indicadores, NÃO SERÃO consideradas operações que 

forem constatadas como fraude de qualquer natureza, ou que possuam qualquer vício 

na sua formalização. Caso a constatação de fraude ou vício seja identificada após o 

recebimento do prêmio, a devolução será efetuada mediante compensação de valores 

que tiver a receber do ORGANIZADOR.  

 

VI - DETALHAMENTO DOS PRÊMIOS 

 



6.1 O prêmio consiste em um bônus no importe de R$100,00 (cem reais) a ser 

utilizado para compras ou saque no cartão. 

 

6.2 Em caso de estorno ou contestação da compra/transação a que se refere o item 

5.1-b desta Campanha, o bônus creditado será automaticamente estornado.  

 

6.3 No decorrer da CAMPANHA, poderá ser divulgado o prazo para envio de eventual 

documentação necessária para recebimento do prêmio, sendo de responsabilidade 

exclusiva do(s) CLIENTE providenciar a entrega, no prazo divulgado.  

 

6.4 É vedado o reembolso da compra ou saque realizado com o recurso do bônus. 

 

VII - DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

7.1 Os CLIENTES autorizam o ORGANIZADOR, sem ônus, em caráter irrevogável e 

irretratável, a utilizar o nome e a imagem, para divulgação desta e de seus resultados, 

em quaisquer canais de comunicação, no Brasil e/ou no exterior.  

 

7.2 Na hipótese de conflito entre o disposto neste Regulamento e o disposto nos 

demais materiais de divulgação da CAMPANHA, prevalecerá o disposto neste 

Regulamento.  

 

7.3 As omissões, dúvidas ou conflitos deste Regulamento serão solucionados, de 

forma soberana e irrecorrível, por uma comissão formada por 01 (um) Responsável de 

Cartões, 01 (um) membro de Produtos, 01 ( um ) membro do Digital e 01 (um) membro 

da Diretoria de Assuntos Coorporativos e relações Institucionais, todos do BANCO 

OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.  

 

7.4 Ao final de cada mês, antes de serem creditados os bônus, fica sob 

responsabilidade da Área de Cartões, a validação de todos os requisitos necessários à 

premiação. 

 

7.5 A mera participação nesta CAMPANHA caracteriza conhecimento e aceitação total 

e irrestrita de todos os termos e condições deste Regulamento pelo CLIENTE e serve 

como declaração de que este não está impedido, por qualquer razão, de receber e/ou 

usufruir o bônus concedido.  

 

7.6 Caso durante o período de vigência da CAMPANHA seja detectada qualquer forma 

de irregularidade, fraude utilização do cartão pelo CLIENTE, este perderá o direito a 

eventual premiação, sem que lhe caiba direito a qualquer compensação, seja a que 

título for.  

 

7.7 Esta CAMPANHA é uma ação mercadológica de incentivo à produtividade voltada 

aos CLIENTES e não está sujeita a qualquer modalidade de risco ou sorte. Portanto, 

está CAMPANHA não se enquadra nas modalidades de distribuição gratuita de 

prêmios prevista pela Lei Federal nº 5.768/71 e, assim, não está sujeita às suas 

disposições, inclusive no que se refere à necessidade de obtenção de autorização 

prévia.  



 

7.8 O ORGANIZADOR reserva-se o direito de alterar este Regulamento ou de 

cancelar a CAMPANHA a qualquer momento, sem que, neste caso, tenham os 

CLIENTES direito a qualquer compensação, seja a que título for. Nessa hipótese, 

serão os CLIENTES informados pelos mesmos meios utilizados para divulgação da 

CAMPANHA. 

 

7.9 O descumprimento de quaisquer dos termos do presente Regulamento acarretará 

ao CLIENTE a sua exclusão imediata desta CAMPANHA, com a perda de todos os 

direitos a esta inerentes, sem que lhe caiba direito a qualquer compensação, seja a 

que título for.  

 

7.10 A participação na presente CAMPANHA não gera qualquer outro direito aos 

CLIENTE, além dos expressamente estabelecidos neste Regulamento, uma vez 

cumpridas as suas exigências.  

 

7.11 Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com 

expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

eventuais dúvidas, pendências e litígios oriundos deste. Regulamento, quando não 

solucionados nos termos expressos acima. 

 

 

VIII - DÚVIDAS E INFORMAÇÕES  

 

8. Eventuais dúvidas, esclarecimentos ou questionamentos a respeito desta 

CAMPANHA devem ser apresentados aos seguintes canais:  

 

4001 4451 Capitais e regiões metropolitanas 

0800 728 4451 Demais localidades 

55 11 3133 1892 Para clientes no exterior - ligação a cobrar 

0800 726 4551 SAC Cartão Consignado 

 

8.1. Os CLIENTES também terão acesso ao presente Regulamento, na íntegra, por 

meio do link oleconsig.com/cartao.   

 

 

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oleconsig.com/cartao


 

 

 

 

 

ANEXO I – LOJAS CREDIPERTO:  

 

 

 

BELO HORIZONTE - Avenida Olegário Maciel, 1790 – Loja 2, Bairro de Lourdes, CEP 

30180-119 

 

BELO HORIZONTE - Rua Espírito Santo, nº 925, Centro, Belo Horizonte, Estado de 

Minas Gerais, CEP 30.160-031  

 

CONTAGEM - Avenida João César de Oliveira, nº 2.939 – loja 05, Bairro da Glória, 

Contagem, Estado de Minas Gerais, CEP 32.340-001,  

 

RIO DE JANEIRO –Rua Ouvidor, nº 88, 5º andar, Bairro Centro, Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.040-030.  

 

RIO DE JANEIRO - Rua da Alfandega, nº 90, Centro Rio de Janeiro, NIRE – 
339.0087745-3 
 
RIO DE JANEIRO-  Rua Constança Barbosa, 209 LJ, Meier, Rio de Janeiro. CEP: 

20735-090, Estado do Rio de Janeiro  

 
SÃO GONÇALO - Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 56 – loja 12, Centro, São Gonçalo, Estado 

do Rio de Janeiro, CEP 24.445-360 

 

NITERÓI - Avenida Visconde de Sepetiba, nº 935 – Loja 121, Centro, Niterói, Estado 

do Rio de Janeiro, CEP 24.020-206,  

 

SÃO PAULO - Rua São Bento, n.º 370, conjunto 21, Bairro Centro, Estado de São 

Paulo, CEP 01.010-001 

 

GUARULHOS - Rua João Gonçalves, nº 578, Centro, Guarulhos, Estado de São 

Paulo, CEP 07.010-010.  

 

MAUÁ - Avenida Barão de Mauá, nº 634 – A, Centro, Mauá, Estado de São Paulo, 

CEP 09.310-000 

 

CAMPINAS - Rua Doutor Quirino, nº. 1.256, Centro, CEP 13.015-081, Campinas, 

Estado de São Paulo  

 

SANTOS - Rua Martim Afonso, 114, Centro, CEP 11010-060, Santos, Estado de São 

Paulo;  

 



CURITIBA- Alameda Doutor Muricy, nº 532, Bairro Centro, Curitiba, Estado do Paraná, 

CEP 80.010-120,  

 

BRASILIA - SCS quadra 06 Bloco A, Loja 161, Asa sul, Brasília, Distrito Federal, 

CEP 70.306-000 

 

FORTALEZA- Travessa Pará, nº 18, loja térreo, Bairro Centro, Fortaleza, Estado do 

Ceará, CEP: 60.025-120 

 

BELÉM -Avenida Alcindo Cacela, nº 2351, Loja 01, Bairro da Cremação, Belém, 

Estado do Pará, CEP 66.065-205.  

 

FLORIANÓPOLIS -  Rua Felipe Schmidt, nº 321 – loja 08 – Centro, na cidade de 

Florianópolis, estado de Santa Catarina, CEP: 88.010-000  

 

MARANHÃO -Avenida Magalhães de Almeida, nº 156, – Sala 01, Centro, São Luiz, 

Estado do Maranhão, CEP 65.015-250.  

 

MANAUS -Rua Saldanha Marinho, n.º 700, Centro, Manaus, Estado do Amazonas, 

CEP 69.010-040;  

 

RECIFE - Avenida Guararapes, n º 210 – loja 02, Bairro Santo Antônio, Recife, Estado 

de Pernambuco 

 

PALMAS -  Avenida JK, 106 Norte, nº 14, Plano Diretor Norte sala 104, Edifício 

James, Palmas, Tocantins.   

 

PORTO ALEGRE -Rua Uruguai, nº 25 – loja, Centro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 

CEP 90.010-140,  

 

SALVADOR - Avenida Tancredo Neves, nº 1.632, loja 14, Edifício Salvador Trade 

Center, Caminho das Árvores, Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.820-020,  

 

NATAL - Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 454, sala 01, Cidade Alta, Natal, 

Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59.025-600,  

 

RONDÔNIA - Rua Campos Sales, nº 2.437, Sala 7, Centro, Porto Velho, Estado de 

Rondônia, CEP 76.801-081 

 

GOIÂNIA -  Rua 06, loja B, nº 185, Setor Central, Goiânia, Estado de Goiás, 

CEP74023-030,  

 

CONTAGEM - Avenida João César de Oliveira, nº 2.939 – loja 05, Bairro da Glória, 

Contagem, Estado de Minas Gerais, CEP 32.340-001,  

 

BELO HORIZONTE - Rua Espírito Santo, nº 925, Centro, Belo Horizonte, Estado de 

Minas Gerais, CEP 30.160-031,  

 



CUIABÁ -  Rua Barão de Melgaço, n.º 3.508, Loja 1, Térreo Edifício Irene, CEP 

78005-300, Cuiabá, Estado do Mato Grosso 

 

SANTOS - Rua Martim Afonso, 114, Centro, CEP 11010-060, Santos, Estado de São 

Paulo;  

 

CAMPO GRANDE - Rua Treze de Maio, n.º 2760, Vila Cidade - Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul;  

 

MONTES CLAROS - Rua Dom Pedro II, n° 168, Centro, Montes Claros, Minas Gerais. 

CEP: 39400-058;  

 

CAUCAIA - Rua Barão de Ibiapara, n° 490, Centro, Caucaia, Ceará. CEP: 61600-180 

 

 

 


