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REGULAMENTO PARA CONCESSÃO DE ISENÇÃO DE ANUIDADE NA BLACK FRIDAY 

 

 
1. DA CAMPANHA DE INCENTIVO 

 
1.1 A BRBCARD S.A., nome fantasia BRBCARD, sociedade por ações, inscrita sob o 

CNPJ nº 01.984.199/0001-00 com sede no Setor SAUN Quadra 5 Lote C, 8º 
andar – Centro Empresarial CNC - Brasília - DF, 70297-400, estabelece o 
presente regulamento para Concessão de Isenção de Anuidade – Campanha 
Aniversário do BRB.  

 
2. OBJETIVO 

 
2.1 A campanha tem como objetivo regulamentar a participação dos novos clientes 

aptos para terem a isenção de anuidade dos cartões de crédito BRBCARD, 

conforme regras a seguir.  
 

3. PRAZO DE VIGÊNCIA   
 
3.1 A campanha ocorrerá no período de 16/11/2022 a 30/11/2022.  

 
 

4. DO PÚBLICO-ALVO E PARTICIPAÇÃO  
 

4.1 É destinada aos clientes novos (PF) Pessoa Física que adquirirem um dos 
cartões BRBCARD (múltiplo ou puro crédito) Master ou Visa no período 
estipulado no item 3.1.    
 

 

5. DOS PRODUTOS VÁLIDOS 

 

5.1 Os produtos participantes na campanha Black Friday serão as variantes 
Nacional, Internacional, Gold, Platinum, Black e Infinite. 

 
5.2 Não participam da campanha os cartões Mulher, DUX, além dos Co-

brand Stock Car, Nação Fla, CBA e CBT e OAB. 
 

 
6. DAS REGRAS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO   

 
6.1 O benefício será concedido aos novos clientes que adquirirem um dos nossos 

cartões do portifólio, exceto os cartões citados no item 5.2.  
 

6.2 A isenção de anuidade será concedida para os novos clientes (titular e 
adicional) que aderirem um dos nossos produtos no período de 
16/11/2022 a 30/11/2022.  

 
6.3 Para os produtos Nacional, Internacional e Gold, a isenção de anuidade será 

vitalícia, já para os produtos Platinum, Black e Infinite, a isenção será por 1 
ano.  
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6.4 O benefício está condicionado à ativação do cartão, que deverá ocorrer até 60 
dias após o aceite do produto.  

 

6.5 A isenção será concedida ao produto enviado ao cliente, sendo assim, em caso 
de troca, para um cartão inferior ou superior, não será estendida a concessão 

do benefício.  
 

6.6 Os clientes que cancelarem seus cartões no período da campanha para 
solicitação de um novo não farão jus ao benefício de isenção. 

 

7.  DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 

 
7.1 A campanha destina-se exclusivamente as pessoas físicas. 

 
7.2 Para esclarecimentos de dúvidas, os clientes poderão entrar em contato através 

dos nossos canais de atendimento (0800 880 6147 SAC), redes sociais 
(Facebook e Instagram), nas Agências do BRB ou ainda pelos Assistentes 
Comerciais.  

 

 

 

 

 
Brasília, 10 de novembro de 2022. 

 


