
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

BITZ – VALE-BRINDE

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 05.018087/2022

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: BITZ SERVICOS FINANCEIROS S.A.
Endereço: DA CONSOLACAO Número: 2302 Complemento: ANDAR 7 Bairro: CONSOLACAO Município: SAO
PAULO UF: SP CEP:01302-001
CNPJ/MF nº: 15.011.719/0001-03

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:BANCO BRADESCO S.A.Endereço: CIDADE DE DEUS Número: S/N Bairro: VILA YARA Município:
OSASCO UF: SP CEP:06029-900
 CNPJ/MF nº:60.746.948/0001-12

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Vale-Brinde

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
02/03/2022 a 14/04/2022

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
02/03/2022 a 14/04/2022

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar da presente Promoção os clientes do BITZ, possuidores do cartão pré-pago débito, pessoas
físicas, maiores de 18 (dezoito) anos de idade (Participante), residentes e domiciliados em todo território nacional e
que preencherem todas as condições de participação deste Regulamento.

A participação na presente Promoção se dará exclusivamente pelo Aplicativo Bitz, e para assegurar sua
participação, os clientes interessados devem, em ambiente seguro e logado no aplicativo, aceitar este Regulamento
(opt-in).

Os Participantes receberão chances de contemplação na Promoção pelas seguintes transações realizadas no
período de 02.03.2022 a 05.04.2022:

          - compras efetuadas com o cartão Bitz a partir de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), seja com cartão físico,
virtual ou QRCode. Compras realizadas com outras carteiras digitais serão desconsideradas;

          - “Indique e ganhe”: Para cada amigo que baixar, se cadastrar e realizar uma transação com o Bitz, durante o
período da campanha, o Participante receberá chance de contemplação;

          - Novos clientes: todo cliente Bitz novo que baixar o APP, se cadastrar e for aprovado no Bitz, durante a
Promoção, receberá uma chance de contemplação;

Ao atingir a condição de participação, o Participante receberá, em até 5 (cinco) dias, a indicação para “raspar” uma
área indicada no próprio Aplicativo Bitz, que, ao ser raspada, revelará se ele foi contemplado ou não com o prêmio.

O Participante, após receber a indicação para “raspar” a área no Aplicativo Bitz, terá liberdade de decidir em qual
data irá acionar a sua chance de contemplação, o que deverá ocorrer entre o dia 02.03.2022 até o dia 14.04.2022.
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Independentemente da quantidade de transações que efetue, cada Participante poderá ser contemplado uma única
vez a cada dia de Promoção, controlado por seu CPF.

O sistema diferencia a transação pela ordem de entrada, não havendo a possibilidade de empate.

Será considerado o número de ordem da sequência da transação nos servidores da Empresa Promotora
Mandatária.

Os Participantes serão excluídos automaticamente da Promoção em caso de fraude comprovada através da
obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita ou pelo não cumprimento de quaisquer das condições deste
Regulamento. Para efeito desse item, considera-se fraude a participação através do cadastramento de informações
incorretas ou falsas; a participação de pessoas não elegíveis conforme critérios aqui estabelecidos; as
participações que tenham sido efetuadas através de método robótico, automático, repetitivo, programado ou similar.

Serão excluídos da Promoção os consumidores que não preencherem as condições básicas descritas neste
Regulamento.

RELAÇÃO ENTRE AS PARTICIPAÇÕES E A QUANTIDADE DE VALE-BRINDES
Nesta Promoção, serão consideradas como contempladas, com o prêmio respectivo, as participações diárias,
dentre as inscrições válidas, de acordo com a grade de premiação anexada ao processo de autorização, em poder
da SECAP-ME.

Os vales-brindes serão numerados de 1 a 2.500, em série única e com data de 02.03.2022.

DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS
Serão ofertados nesta Promoção 2.500 (dois mil e quinhentos) créditos na Conta Digital Bitz, no valor unitário de
R$ 500,00 (quinhentos reais). O prêmio não pode ser convertido em dinheiro, de modo que o crédito abaterá
somente as despesas efetuadas com a Conta Digital Bitz.

7 - BRINDES:

PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: 02/03/2022 00:00 a 14/04/2022 23:59
QUANTIDADE DE ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 100.000 QUANTIDADE DE
PRÊMIOS/NÚMERO DE ELEMENTOS DE PARTICIPAÇÃO: 1 / 40

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

500,00 1.250.000,002.500 01 (um) crédito na Conta Digital Bitz, no valor unitário de R$
500,00 (quinhentos reais). O prêmio não pode ser convertido em
dinheiro, de modo que o crédito abaterá somente as despesas
efetuadas com a Conta Digital Bitz.

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

1.250.000,002.500

9 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
É vedada a participação: (i) de pessoas jurídicas; (ii) de pessoas físicas que, na data de sua participação, não tiverem 18
(dezoito) anos completos; (iii) sócios, diretores, empregados das Empresas Promotoras e das empresas que estejam direta ou
indiretamente envolvidas na organização da Promoção, empresas por elas controladas, consultores, agências de propaganda e
promoção; e (iv) de quaisquer colaboradores, estagiários, terceirizados que mantenham contrato ou prestem serviços, ainda que
indiretamente, às Empresas Promotoras ou empresas por ela controladas.

Quando da verificação da posição contemplada, se constatado que o contemplado está incluído na relação das pessoas
impedidas de participar e/ou tenha sido desclassificado por qualquer outro motivo, desde que na forma deste Regulamento, o
prêmio correspondente será destinado ao Participante que tenha realizado a transação imediatamente posterior àquela
impugnada, na forma deste Regulamento.

10 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
O prêmio será entregue pela Empresa Promotora Mandatária em até 30 (trinta) dias, contados da data da contemplação, na
conta Bitz do Participante.
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Os contemplados serão avisados de sua condição imediatamente após o acionamento da chance de contemplação.

O prêmio é pessoal e intransferível, não se responsabilizando as Empresas Promotoras por eventuais restrições que o
contemplado possa ter para usufruí-lo.

Na eventualidade do consumidor contemplado falecer, o prêmio será entregue a seu inventariante, que deverá comprovar tal
condição.

O prêmio será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o contemplado.

Não será permitido ao contemplado trocar seu prêmio por qualquer outro, tampouco distribuí-lo ou convertê-lo, total ou
parcialmente, em dinheiro, de acordo com o art. 15, § 5°, do Decreto n° 70.951/72.

11 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes desta Promoção poderão ser direcionadas
à Empresa Promotora Mandatária.

Caso ocorram fraudes, dificuldades técnicas, ou qualquer outro imprevisto que esteja fora do controle das Empresas Promotoras
e que comprometa a integridade da Promoção, estas serão submetidas ao Órgão Autorizador, visando a sua solução e/ou a
aprovação de eventuais modificações, desde que permitidas na Legislação; sendo estas, se consumadas, divulgadas aos
Participantes.

O Regulamento completo desta Promoção estará disponível no Aplicativo Bitz. Na hipótese de instabilidade ou indisponibilidade
do aplicativo, a Empresa Promotora Mandatária garantirá a participação dos interessados, mediante acesso a site específico
para tal.

A participação na presente Promoção implica na aceitação total e irrestrita de todas as disposições do presente Regulamento.
Não terão validade as participações que não preencherem as condições básicas da Promoção previstas no Regulamento.

Os Participantes serão excluídos automaticamente, ainda, da Promoção, em caso de fraude comprovada, participação pela
obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita ou não cumprimento de quaisquer das condições deste Regulamento. Para
efeito desse item, considera-se fraude a participação pelo cadastramento de informações incorretas e/ou falsas; a participação
de pessoas não elegíveis, conforme critérios aqui estabelecidos; e as participações que tenham sido efetuadas por método
robótico, automático, repetitivo, programado ou similar.

As participações que não preencherem as condições básicas da Promoção, previstas neste Regulamento, não terão nenhuma
validade e os participantes serão automaticamente desclassificados.

Os Participantes da Promoção ficam cientes que a Empresa Promotora Mandatária irá fazer o tratamento de seus dados
pessoais, podendo, inclusive, compartilhá-los, somente quando necessário, com os parceiros envolvidos na execução da
Promoção.

A Empresa Promotora Mandatária declara cumprir a legislação relativa à privacidade e proteção de dados pessoais em todos os
atos referentes à execução do presente Regulamento. Para saber mais sobre como será o tratamento de dados na Promoção,
recomendamos que todos leiam a Política de Privacidade anteriormente ao envio dos conteúdos e somente submetam seus
dados se estiverem de acordo. A Política de Privacidade poderá ser acessada no Aplicativo Bitz.

O tratamento de seus Dados Pessoais será realizado de acordo com as bases legais previstas na LGPD. Os dados necessários
à participação dessa Promoção serão coletados pelos seguintes motivos:

(i) Para cumprir com as obrigações legais da Empresa Promotora Mandatária;

(ii) Para cumprir com obrigações contratuais da Empresa Promotora Mandatária;

(iii) Para atendermos aos interesses legítimos da Empresa Promotora Mandatária;

(iv) Pela obtenção consentimento específico do Participante (quando necessário) e/ou

(v) Para eventual exercício de defesa em procedimentos administrativos ou judiciais.

Todos os cadastros da Promoção serão armazenados num banco de dados único e retidos pelo período de 5 (cinco) anos após
o seu término, de modo a atender eventuais questionamentos e evidenciar a lisura do procedimento da presente Promoção.

Os dados e informações coletados estarão armazenados em ambiente seguro, observado o estado da técnica disponível, e
somente poderão ser acessados por pessoas qualificadas e previamente autorizadas, em observância à legislação em vigor.
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12 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

É vedada a apuração por meio eletrônico;

Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados

Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;

Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.

Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv, .xls ou .zip e cada arquivo poderá ter até 250 MB.

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Alves dos Santos, Assistente técnico, em
09/02/2022 às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador RCY.XJL.WWT
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