
REGULAMENTO DA CAMPANHA 

”INVISTA E GANHE” 

1. O BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
2041 e 2035, Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04543-011, CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-
42, apresenta o REGULAMENTO da Campanha INVISTA E GANHE, que concederá pontos Esfera 
aos clientes que forem cotistas do Santander Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de 
Investimento Bônus Referenciado DI, inscrito no CNPJ/MF sob nº 22.235.718/0001-08 (“Fundo 
Bônus DI”) conforme as características descritas a seguir. 

 2. Prazo da Campanha: Início em 01/07/2018 e término em 30/06/2019, inclusive (período de 
elegibilidade). 

 3. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE:  

3.1. Os participantes desta Campanha serão todas as PESSOAS FÍSICAS e PESSOAS JURÍDICAS 
detentoras de cartão de crédito ativos, participantes do Esfera , e cotistas do Fundo Bônus DI 
(“Participante”).  

3.2. Ao final de cada trimestre, o Participante terá direito a receber, durante o Prazo da 
Campanha, pontos Esfera no valor correspondente a 2,5% do saldo médio trimestral aplicado 
no Fundo Bônus DI, a serem calculados e creditados conforme regra definida na cláusula 3.3. 
abaixo. 

 

3.3. A apuração do saldo médio trimestral, aplicado no Fundo Bônus DI, será obtida por meio da 
soma do saldo diário aplicado pelo Participante no Fundo Bônus DI, no trimestre anterior à data 
de crédito dos pontos extras, após o fechamento de cada dia (2ª a 6ª, exceto feriados nacionais), 
dividido pelo número de dias úteis daquele trimestre.  

 Período de Apuração do 
Saldo Médio 

Data de Crédito dos Pontos 
Esfera 

1o. trimestre 01/07/2018 – 30/09/2018 Até 31/10/2018 

2o. trimestre 02/10/2018 – 30/12/2018 Até 31/01/2019 

3o. trimestre 02/01/2019 – 31/03/2019 Até 30/04/2019 

4o. trimestre 02/04/2019 – 29/06/2019 Até 31/07/2019 

 



3.4. Caso algum Participante seja primeiro titular em mais de uma conta corrente com aplicação 
no Fundo Bônus DI, será considerada a soma dos valores de sua titularidade aplicados no Fundo 
Bônus DI, para apuração do saldo médio trimestral.  

3.4.1 Ainda que a conta corrente atrelada ao Fundo Bônus DI seja uma conta corrente conjunta, 
os pontos extras no Esfera, conforme mencionado no item 3.2., serão creditados no cartão de 
titularidade do Participante titular das cotas do Fundo Bônus DI.  

4. ENTREGA DOS PONTOS:  

4.1. Participam da Campanha todas as PESSOAS FÍSICAS e PESSOAS JURÍDICAS que cumprirem 
as condições de elegibilidade para receber os pontos extras no Esfera.  

4.2. O cartão de crédito do cotista do Fundo Bônus DI, participante do Esfera, deverá estar em 
situação regular de utilização na data de fechamento dos trimestres indicados na cláusula 3.3 
acima, mantendo esta situação até a data de crédito dos pontos extras, devendo também serem 
observadas as demais regras do Esfera, que podem ser consultadas em 
www.santanderesfera.com.br > Bônus Esfera  > Regulamento.  

4.3. Os Participantes que cumprirem todos os requisitos da Campanha receberão os pontos 
Esfera nas datas estipuladas no quadro do item 3.3. acima.  

4.4. Caso o Participante possua mais de um cartão de crédito, também participante do Esfera, 
os pontos extras serão creditados naquele que possuir melhor benefício relacionado ao Esfera. 

4.5. Para saber quais cartões de crédito participam do Esfera e as regras de utilização, consulte 
o regulamento disponível no site www.santanderesfera.com.br > Bônus Esfera > Regulamento.  

4.6. Este Regulamento será disponibilizado no site www.santander.com.br e a participação 
nesta Campanha caracteriza a aceitação pelo Participante de todos os termos e condições 
descritos neste Regulamento.  

5. DISPOSIÇÕES GERAIS:  

5.1. O simples ato de participar da Campanha pressupõe total conhecimento e concordância 
com as disposições deste Regulamento por parte do Participante.  

5.2. O SANTANDER se reserva o direito de bonalterar a Campanha ou este Regulamento a 
qualquer tempo, sem aviso prévio aos Participantes, em caso de fraudes, dificuldades técnicas 
ou qualquer outro imprevisto que esteja fora do seu controle e que comprometa a integridade 
da Campanha, de forma que não possa ser conduzido como originalmente planejado, 
comprometendo-se a comunicar tal fato, caso ocorra, pelos mesmos meios utilizados para 
divulgação da Campanha.  

5.3. Ao participar desta Campanha, nos termos deste Regulamento, os Participantes estarão 
automaticamente autorizando o uso de seu nome, imagem e voz, bem como os direitos de 
expor, publicar, reproduzir, armazenar e/ou de qualquer outra forma delas se utilizarem, o que 
os Participantes fazem de modo expresso pelo período de 12 (doze) meses, desde já e de pleno 
direito, em caráter gratuito e sem qualquer remuneração, ônus ou encargo, podendo referidos 
direitos serem utilizados por meio de cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, bem 
como em qualquer tipo de mídia e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, 
cartazes, faixas, outdoors, mala-direta e na Internet, para a ampla divulgação deste 
Regulamento e/ou de seu desenvolvimento posterior, sem que tal autorização signifique, 



implique ou resulte em qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento, concordando 
ainda, inclusive, em assinar eventuais recibos e instrumentos neste sentido e para tal efeito, 
sempre que solicitado pelo SANTANDER.  

5.4. Caberá exclusivamente ao SANTANDER, por meio de uma comissão, avaliar e decidir sobre 
os casos omissos e as dúvidas suscitadas durante a realização da Campanha, sendo suas decisões 
soberanas e irrecorríveis. 

 5.5. Todos os Participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação, 
sendo sumariamente desclassificados os Participantes que descumprirem quaisquer regras 
deste Regulamento, que cometerem qualquer tipo de suspeita de fraude, ficando, ainda, 
sujeitos à responsabilização penal e civil.  

5.6. A Campanha independe de qualquer modalidade de sorteio, vale-brinde, concurso ou 
operação assemelhada, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no 
artigo 1º da Lei Federal 5.768/71, beneficiando indistintamente a todos os que cumprirem ao 
disposto neste regulamento.  

5.7. Fica, desde já, eleito o foro central da comarca do domicílio do Participante para solução de 
quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente Campanha. 


