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1. Promoção 

Olá, veja aqui as condições da nossa oferta.

1.1 A Promoção “Use sua Conta Digital BV e ganhe R$ 30,00” de cashback; (“Promoção”) é
instituída pelo Banco Votorantim S.A., instituição financeira com sede na Avenida das Nações Unidas,
14.171, Torre A, parte, 18º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 59.588.111/0001-03 (“BV”). As condições da Promoção são reguladas pelo presente regulamento
(“Regulamento”).

bv.com.br

Av. das Nações Unidas N°14171, Torre A – 18º andar

Vila Gertrudes – 04794-000, São Paulo/SP

2. Mecânica da Oferta

2.1 A Promoção é intransferível, válida exclusivamente para clientes convidados por meio de
comunicação específica enviada pelo BV, que possuírem a Conta BV (“Cliente” e “Conta BV”,
respectivamente) e receberem esta oferta no período de 01/08/2022 a 31/08/2022 (“Período de
Vigência”).

2.2 Ao realizar uma movimentação via Conta BV dentro do Período de Vigência da Promoção, o Cliente 
receberá um crédito no valor igual a R$ 30,00 (trinta reais), que será depositado na referida conta, somente 
uma vez, em até 30 (trinta) dias corridos após a apuração pelo BV, independentemente da quantidade de 
movimentações realizadas. 

2.3 As comunicações poderão ocorrer via Push, SMS e/ou E-mail.

3. Condições gerais

3.1        Nós nunca solicitaremos a você o envio de qualquer senha, porque ela é de uso pessoal e 
intransferível. Além disso, nunca pedimos qualquer tipo de  depósito ou dinheiro adiantado.

3.2        A qualquer momento, poderemos fazer restrições ou limitações à oferta.

3.3       A Promoção não implica em qualquer modalidade de sorteio, distribuição, vale-brinde ou 
operação assemelhada e independe de qualquer modalidade de sorte, e não está subordinado à 
aquisição de qualquer produto ou ao uso de qualquer serviço adicional por parte dos Clientes, em 
conformidade com a legislação vigente (inciso II do artigo 3º da Lei nº 5.768/71).

3.4        O BV não será responsável por problemas, falhas ou funcionamento técnico, de qualquer tipo, 
em telefones, redes de computadores ou de linhas telefônicas, computadores, servidores ou 
provedores, equipamentos de computadores, hardware ou software, ou erro, interrupção, defeito, 
atraso ou falha em operações ou transmissões para o correto processamento das transações, 
transações não aprovadas pelos bancos emissores ou, ainda, por falha na comunicação eletrônica ou 
outras forças relevantes que estejam fora do controle do BV, incluindo a falha diversa relacionada ao 
tráfego na internet, vírus, falha de programação (“bugs”) ou violação por terceiros. 
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Em caso de dúvidas, entre em contato conosco por meio de um dos canais abaixo. 
Ou, se preferir, verifique os outros canais disponíveis no nosso aplicativo, tudo bem?

Para informações, reclamações e cancelamentos: 
0800 728 0083 / 0800 701 8661 (especial para 
deficientes auditivos e de fala).

24 horas por dia, 07 dias por semana

Se desejar uma reavaliação da solução 
apresentada no SAC, entre em contato com nossa 
Ouvidoria: 0800 707 0083 / 0800 701 8661 
(especial para deficientes auditivos e de fala).

De 2ª a 6ª, das 09h às 18h, exceto feriados

OuvidoriaSAC

3.5 Caso sejam verificadas irregularidades, indícios de fraude ou declaração falsa na Conta BV
ou no contexto da Promoção, a área de inspetoria do BV poderá investigar e o Cliente poderá ter o
benefício cancelado. O descumprimento, fraude comprovada ou infração acarretará a exclusão
automática do Cliente da Promoção, sendo certo que o Cliente poderá responder, em diversas
esferas judiciais, pelos danos causados.

3.6 As dúvidas e controvérsias eventualmente originadas por reclamações dos Clientes
relacionadas a esta Promoção deverão ser, preliminarmente, dirimidas pelo BV.

3.7 O presente Regulamento e sua execução serão regidos e interpretados de acordo com as
leis vigentes na República Federativa do Brasil. Quaisquer dúvidas ou questões oriundas do
Regulamento e/ou da Promoção serão resolvidas pelo foro da Comarca de domicílio do Cliente.


