
REGULAMENTO SEMANA DO BRASIL CARTÕES CAIXA  
PONTUAÇÃO EXTRA 

 
1. DA CAMPANHA 
 
1.1 A Campanha “SEMANA DO BRASIL CARTÕES CAIXA – PONTUAÇÃO EXTRA”, 

doravante denominada apenas “CAMPANHA”, tem por objetivo incentivar o uso do 
cartão de crédito CAIXA, onde os clientes Pessoa Física, titulares de cartões de 
crédito, terão acesso ao benefício exclusivo de pontuação extra durante a Semana 
do Brasil.   
 

1.2 Esta Campanha será realizada pela Caixa Econômica Federal, empresa com sede e 
foro na cidade de Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4 CEP 
70092-900, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.360.305/0001-04, doravante designada 
“CAIXA” ou “Realizadora”. 

 
1.3 Para fins de participação nesta CAMPANHA deverão ser observadas as condições 

constantes no presente Regulamento, bem como no Regulamento do Programa 
Pontos CAIXA. 

 
1.4 A vigência da CAMPANHA será a partir das 00:00h de 06/09/2019 às 23:59h 

de 15/09/2019, horário de Brasília.  
 
2. DOS PARTICIPANTES 
 
2.1. Poderão participar da CAMPANHA clientes pessoas físicas, titulares de cartões de 

crédito CAIXA, das bandeiras Elo, MasterCard, Visa e JCB, das variantes 
Internacional, Mais, Gold, Único, Grafite, Platinum, Nanquim, Black e Infinite.  

 
2.2 Não são elegíveis à participação nesta Campanha os cartões que não fazem parte 

do Programa Pontos Caixa. 
       
2.3. Os clientes poderão ser abordados por meio de correspondência, e-mail marketing, 

mídias digitais e/ou SMS. 
 
3. DO CADASTRO 
 
3.1. Os clientes que preencherem os requisitos previstos no item 2 deste regulamento 

(participantes), para serem elegíveis ao recebimento dos pontos, deverão realizar 
o cadastro e cumprir as condições dispostas neste regulamento. 

 
3.2 Para realizar o cadastro, os participantes deverão acessar a página exclusiva 

SEMANA DO BRASIL, pelo endereço www.caixa.gov.br/semanadobrasil, acessar o item 
Cartões de Crédito - Campanha Semana do Brasil – pontuação extra, informar o CPF, ler e 
aceitar o regulamento. 

 

http://www.caixa.gov.br/semanadobrasil


3.2. O cadastro poderá ser realizado até o último dia da vigência da Campanha, 
conforme item 1.4. 

 
4. DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO 
 
4.1. Os participantes, devidamente cadastrados, que realizarem compras no período 

entre 00:00h do dia 06/09/2019 e 23:59h do dia 15/09/2019, receberão a 
pontuação extra com pontos do PROGRAMA PONTOS CAIXA, de acordo com o uso 
do cartão de crédito: 

 
 

A cada 2 (dois) Reais em compras, ganha 1 (um) ponto  

do Programa Pontos CAIXA. 

 

 

4.2 Serão válidas somente compras realizadas em território nacional, em moeda 
brasileira (Real). 
 

4.3 As compras parceladas são computadas pelo seu valor total, independentemente 
da quantidade de parcelas, desde que a transação tenha sido feita dentro do 
período de participação, mesmo se o vencimento de alguma parcela for posterior. 

 

4.4 Não serão consideradas para a presente promoção: as compras realizadas em 
moeda estrangeira e fora do território nacional, as compras parceladas em que a 
transação tiver ocorrido antes do início da promoção (06/09/2019), mesmo que o 
vencimento das parcelas seja dentro do período desta promoção; as compras 
efetuadas por meio de processos manuais, transmitidas por processo off-line; 
transações decorrentes de saques em dinheiro (cash); transações canceladas; 
transações em processo de chargeback; pagamento de títulos, serviços e prêmios 
de seguros, pagamento de anuidades, encargos contratuais e moratórios, tributos 
e repasse de IOF, estornos ou ajustes de valores; compras sujeitas à validação de 
informações (reservas de viagem e aluguel de carros, entre outros); saldos 
referentes às compras/transações realizadas fora do período de participação; 
compras realizadas e não processadas ou não autorizadas até o período limite para 
processamento, tarifas, serviços, multas, taxas de cobrança; quaisquer outras 
compras não reconhecidas pela empresa mandatária e/ou aderente e demais 
serviços financeiros. 

 
4.4 A pontuação extra, advindos desta Campanha, será creditada na conta do 

Programa Pontos CAIXA até 18/12/2019 e poderão ser consultados por meio do 
App Cartões, do App CAIXA, do Internet Banking CAIXA ou da Central de 
Atendimento. 

 
4.5 Os pontos recebidos terão validade de 24 meses, de acordo com o Regulamento 

do Programa Pontos CAIXA 
 
 
 



5. PERDA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO 
 
5.1. O cliente perderá o direito de participar da CAMPANHA e do recebimento do 
benefício em caso de:  

 Cartão elegível cancelado durante a vigência da CAMPANHA;  

 Cartão elegível cancelado antes do recebimento do crédito dos pontos, quando 
esse fazer jus à bonificação; 

 Inadimplência em qualquer produto de cartões, estando em atraso de 
pagamento superior a 15 dias na data de 30/09/2019. 

 Indício de fraude ou má-fé comprovada. 
  
6. DA ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO 
 
6.1. Ao participar desta CAMPANHA, nos termos deste Regulamento, os participantes 

declaram expressamente de forma irrevogável e irretratável que têm ciência e 
estão de acordo com todas as suas condições, inclusive as previstas no 
Regulamento do Programa Pontos CAIXA, e isentam a Realizadora, desde já, por 
eventual dano ou prejuízo dela decorrente. 

 
6.2. O presente regulamento estará disponível para consulta na página 

www.caixa.gov.br/semanadobrasil, para todos os fins e direitos que se fizerem 
necessários. 

 
7. DA ALTERAÇÃO E SUSPENSÃO DA CAMPANHA 
 
7.1. A Realizadora se reserva o direito de alterar ou suspender a presente CAMPANHA 

a qualquer tempo, inclusive em caso de força maior ou necessidade, 
comprometendo-se a comunicar tal fato, caso ocorra, pelos mesmos meios 
utilizados para a sua divulgação. 

 
7.2. O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o benefício suspenso ou 

cancelado, com prévio aviso, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator 
ou motivo imprevisto que esteja fora do controle ou que comprometa o benefício, 
impedindo ou modificando substancialmente a condução deste como 
originalmente planejado. 

  
8. DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
8.1 A Realizadora não se responsabilizará por eventuais prejuízos que os participantes 

possam ter, oriundos da participação na CAMPANHA, da aceitação dos benefícios, 
ou ainda, de situações que estejam fora do controle da Realizadora. 

  
9. DOS CASOS OMISSOS 
 
9.1. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações devidamente 

fundamentadas dos clientes sobre esta Campanha serão dirimidas pela Central de 
Atendimento Cartões CAIXA. 

http://www.caixa.gov.br/semanadobrasil


 
9.2. Os casos omissos e não previstos neste regulamento serão solucionados por uma 

comissão formada pela Realizadora da CAMPANHA, com prudência e razoabilidade, 
tendo suas decisões caráter definitivo e irrecorrível. A comissão determinará o 
critério a aplicar em qualquer situação não prevista nas presentes regras, sendo a 
única autoridade interpretativa das mesmas, reservando-se o direito de efetuar 
qualquer modificação. 

  
10. DO USO DE IMAGENS 
 
10.1. As imagens utilizadas em todas as comunicações de divulgação da CAMPANHA são 

meramente ilustrativas. 
 
10.2. Os participantes da CAMPANHA autorizam a veiculação de seus nomes, imagens e 

sons de voz, para utilização total ou parcial em divulgações da CAMPANHA, seja em 
fotos, cartazes, filmes, spots e outras peças promocionais, em qualquer tipo de 
mídia (analógica ou digital) ou em quaisquer outros suportes e/ou meios de 
transmissão, retransmissão digital, enfim, qualquer meio de difusão audiovisual ou 
visual com ou sem provedor, sem qualquer ônus para a Realizadora. 

  
11. DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
11.1. Para realizar o cadastro, o cliente precisará informar o CPF para sua identificação 

como participante, do seu aceite do regulamento e para o recebimento do 
benefício. 

 
11.1.1. Os dados pessoais informados não serão revelados nem repassados a terceiros, 

salvo por determinação judicial. 
 
11.2. Ao fornecer informações pessoais nesse site, como parte do cadastramento para 

obter algum tipo de serviço previsto neste Regulamento, o cliente permitirá que a 
CAIXA o contate posteriormente, via e-mail, correspondência, celular SMS (Short 
Message Service) ou WhatsApp. 

  
12. DO FORO 
 
12.1  Esta Campanha será regida pelas leis da República Federativa do Brasil. Fica eleito 

o foro da Justiça Federal com jurisdição na cidade do participante para conhecer e 
julgar quaisquer questões decorrentes da Campanha, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

 


