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REGRAS DE PARTICIPAÇÃO  
 
Esta Campanha, realizada em parceria pelo Banco Santander (Brasil) S.A., com sede na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek 2.041 e 2.235, Bloco A, São Paulo/SP, CEP 04543-011, CNPJ: 90.400.888/0001-42 (“Santander”) e pela 
CBSM - Companhia Brasileira de Soluções de Marketing, com sede na Rua Joaquim Floriano 533, 15º andar, 
CEP 04534-011, São Paulo/ SP, CNPJ/MF: 10.221.279/0001-97 ("Dotz"), é pessoal e intransferível, destinada apenas 
ao cliente cadastrado no programa Dotz que tenha recebido comunicação específica convidando-o a participar. 
 
Santander e Dotz, em conjunto, serão denominadas “Realizadoras”. 
 
 
1. PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO. Esta Campanha é destinada apenas para os clientes que solicitarem, entre os dias 
08/01/2018 e 09/02/2018, os cartões de crédito Santander Free ou 1|2|3, conforme indicado na comunicação (e-mail ou 
SMS) e atingirem a meta de gasto em compras, estipulada neste regulamento, até 31/03/2018.  
 
 
2. PARTICIPANTES. Podem participar desta Campanha todos os clientes cadastrados na Dotz que tenham recebido a 
comunicação específica (e-mail ou SMS), convidando-o a participar desta Campanha.  
 
 
3. DESCRIÇÃO DA CAMPANHA. O Participante que tiver recebido a comunicação específica (e-mail ou SMS) sobre a 
campanha, solicitar entre os dias 08/01/2018 e 09/02/2018 o cartão indicado na comunicação e atingir até 31/03/2018 a 
meta de gasto em compras especificada no item 3.1, em conformidade com o cartão solicitado no período desta 
Campanha, receberá a respectiva quantia de Dotz Bônus. 
 

3.1. A meta de gasto em compras varia conforme o cartão solicitado, como especificado na tabela a seguir.  
 

CARTÃO PARTICIPANTE 
META DE GASTO EM 

COMPRAS 
QUANTIDADE DE 

DOTZ BÔNUS 

Santander Free R$ 100,00 3.000 

1|2|3 R$ 500,00 5.000 

 
3.2. Para verificar o cumprimento da meta de gasto em compras estabelecida será considerada a soma dos valores 
das compras nacionais e/ou internacionais realizadas na função crédito com o respectivo cartão até 31/03/2018, 
incluindo as compras realizadas pelos adicionais. Em caso de compras parceladas só serão considerados os valores 
das parcelas que forem lançadas na fatura até 31/03/2018. 

 
3.2.1. DEMAIS TRANSAÇÕES REALIZADAS COM OS CARTÕES PARTICIPANTES TAIS COMO: PRÊMIOS 
DE SEGUROS, ASSISTÊNCIA, TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO, TARIFAS, COMISSÕES, TRIBUTOS, 
DESPESAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A VALORES PAGOS A MAIOR PELO TITULAR, 
TRANSAÇÕES NA FUNÇÃO DÉBITO, PAGAMENTO DE CONTAS, PARCELAMENTO E FINANCIAMENTO 
DE FATURA, SUPERCRÉDITO, SAQUE E EVENTUAIS ESTORNOS, NÃO SERÃO CONSIDERADOS PARA 
VERIFICAR O ATINGIMENTO DAS FAIXAS DE COMPRAS ESTABELECIDAS. 

 
3.3. Os Dotz Bônus serão creditados exclusivamente para o titular do cartão participante, de forma automática, 
30/04/2018. 
 
3.4. Além dos Dotz Bônus, o Participante também receberá os pontos Esfera gerados regularmente em razão das 
compras realizadas no período, conforme estabelecido no regulamento do programa Esfera. 

 
3.5. As condições de participação e premiação aqui descritas referem-se única e exclusivamente a esta Campanha. 
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3.6. Os Dotz Bônus seguirão a validade, regras de utilização e demais especificações de uso previstas no regulamento 
do programa Dotz. Consulte as regras completas do programa Dotz no site www.dotz.com.br. 

 
 
4. DISPOSIÇÕES GERAIS. A participação na Campanha é voluntária e implicará aceitação total e irrestrita de todas as 
condições aqui descritas.  
 

4.1. Todos os Participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação. Os Participantes que 
descumprirem quaisquer regras aqui previstas ou que incorrerem em suspeita de fraude poderão ser desclassificados 
e não receber quaisquer Dotz Bônus, ficando, neste caso, também sujeitos às apurações e responsabilização penal 
e civil. Neste caso, eventuais Dotz Bônus já creditados serão estornados. 
 
4.2. O Santander e a Dotz não se responsabilizam por quaisquer problemas técnicos que possam ocorrer nos 
terminais existentes nos pontos de venda, assim como pela falta de energia elétrica ou problemas não relacionados 
às suas atuações, respectivamente, como emissor do cartão e administradora do programa Dotz, que possam impedir 
os Participantes de realizarem suas compras no período da Campanha. 
 
4.3. Este documento poderá ser alterado pelo Santander sem aviso prévio, caso sejam necessárias 
complementações ou correções à Campanha. Se qualquer Participante discordar das alterações realizadas, poderá 
optar por deixar de participar da Campanha. 
 
4.4. Se por qualquer motivo, alheio à vontade e fora do controle do Santander ou da Dotz, não for possível conduzir 
esta Campanha conforme o planejado, ela poderá ser finalizada antecipadamente, mediante aviso prévio aos 
Participantes. 

 

4.5. 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 aqui disposto. 
 
4.6. Fica, desde já, eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de domicílio do Participante, para solução de 
quaisquer questões referentes a esta Campanha. 
 
 

São Paulo, 08 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 
 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE 
SOLUÇÕES DE MARKETING 

 


