
 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO 

[BLACKBIZ 2021] 

 
Este documento (“Regulamento”) determina os termos e condições aplicáveis à 
promoção de blackfriday “[BLACKBIZ 2021]” (“Promoção”) promovida pela 
BIZCAPITAL CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA. (“BizCapital”), inscrita no 
CNPJ sob o nº 24.077.504/000178, na qualidade de prestador de serviços de 
correspondente bancário de instituições financeiras, dentre elas BMP e Social 
(conforme definido abaixo) e vigerá conforme as cláusulas a seguir: 
 
1. DEFINIÇÕES. Sem prejuízo das demais definições estabelecidas neste 

Regulamento, as palavras iniciadas em maiúscula terão o significado atribuído 
nesta cláusula, conforme abaixo. 
 
1.1. Cliente Elegível: todo e qualquer cliente que contratar seu BizCred entre 

às 00h01 do dia 15/11/2021 e até às 23h59 do dia 30/11/2021, e, 
cumulativamente, optar pelo desembolso do Valor do Empréstimo em sua 
BizConta.  
 

1.2. BizCred: produto “Empréstimo para Capital de Giro – Pessoa Jurídica” 
oferecido na Plataforma digital da BizCapital, na qualidade de 
correspondente bancário das instituições financeiras BMP Money Plus 
Sociedade de Crédito Direto S.A., incrita no CNPJ sob o nº 
34.337.707/0001-00 (“BMP”), e Socinal S.A. - Crédito, Financiamento e 
Investimento, inscrita no CNPJ sob o nº 03.881.423/0001-56 (“Socinal” e, 
em conjunto com BMP, “Instituições Financeiras Parceiras”), sujeito aos 
termos e condições aplicáveis, conforme seus Termos de Uso, Política de 
Privacidade e CCB. 
 

1.3. BizConta: produto de conta digital para pessoa jurídica oferecida através 
do aplicativo “BizConta” pela BizCapital, em parceria com a Dock Soluções 
em Meios de Pagamento S.A. (CNPJ 08.744.817/0001-86), sujeito aos 
termos e condições aplicáveis, conforme seus Termos de Uso e Política de 
Privacidade. 

  
1.4. CCB. Cédula de Crédito Bancário, regulada pela Lei nº 10.931/2004, além 

de outras normas aplicáveis, que formaliza o BizCred e formaliza a relação 
jurídica entre o cliente, na qualidade de emitente da CCB, e a Instituição 
Financeira Parceira, na qualidade de credora, ou de eventuais cessionários 
ou endossatários.  

 



 

1.5. Valor do Empréstimo. Significa o valor do Crédito Capital de Giro – Pessoa 
Jurídica, contratado pelo Cliente Elegível por meio da plataforma online da 
BizCapital junto a uma das Instituições Financeiras Parceiras.  

 
1.6. Plataforma BizCapital. É a plataforma online de titularidade da BizCapital 

onde são realizados e processados os pedidos de Crédito de Capital de 
Giro – Pessoa Jurídica junto às Instituições Financeiras Parceiras 

 
2. A PROMOÇÃO. Os Clientes Elegíveis receberão gratuitamente um voucher  no 

valor correspondente a 1% (um por cento) do Valor do Empréstimo contratado 
pela Plataforma BizCapital para compras na loja online da Americanas.com, 
limitado ao valor máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e mínimo de R$ 100,00 
(cem reais) (“Voucher”). 
 
2.1. Para os fins deste Regulamento, o BizCred só será considerado contratado 

quando for, efetivamente, formalizado em CCB emitida pelo Cliente em 
favor da BMP ou da Socinal, conforme aplicável, e os recursos forem 
depositados na conta indicada pelo Cliente Elegível no momento da 
contratação.  
 

2.2. Não serão considerados, para fins do cômputo do valor do Voucher, as 
tarifas, juros e demais encargos incidentes sobre o empréstimo, ainda que 
sejam financiadas pelo Cliente Elegível na mesma CCB. 

 
2.3. A Promoção não é cumulativa com outras promoções que estejam em vigor 

ou que venham a ser lançadas. 
 

3. O VOUCHER. O Voucher será enviado para o e-mail cadastrado pelo Cliente 
Elegível em sua BizConta em até 10 (dez) dias corridos contados do 
desembolso do BizCred. 

 
3.1. O Voucher poderá ser utilizado, exclusivamente, na loja online da 

Americanas.com pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da sua emissão. 
 
3.2. Não é autorizada a comercialização do Voucher, tampouco sua conversão 

em dinheiro ou saque, devendo o mesmo ser utilizado, exclusivamente, 
para resgatar produtos oferecidos no site Americanas.com.  
 

3.3. Não será possível utilizar o Voucher em lojas físicas, incluindo, sem se limitar 
a “Lojas Americanas”, “Americanas Express” e “Local Americanas”. 
 



 

3.4. Desde que respeitadas as demais regras deste Regulamento, o Voucher 
poderá ser resgatado em qualquer usuário da loja online da 
Americanas.com. 

 
3.5. Os termos e condições aplicáveis ao uso do Voucher no ambiente online da 

Americanas.com são determinados exclusivamente pela Americanas.com.  
 
3.5.1. A Americanas.com e a BizCapital são pessoas jurídicas totalmente 

independentes e esta Promoção não implica em qualquer relação de 
dependência ou subordinação entre elas, assim como cria qualquer 
joint-venture, sociedade ou qualquer outro relacionamento de 
negócios entre elas, de modo que cada uma delas será responsável, 
individual e isoladamente, pelas obrigações que assumir perante o 
Cliente Elegível. 
 

3.5.2. A BizCapital não responde e nem se responsabiliza, para todos os fins 
de direito, por atos, fatos ou omissões da Americanas.com, tampouco 
pelas ofertas e produtos disponibilizados em sua loja online.  

 
4. DESCLASSIFICAÇÃO. O Cliente Elegível poderá ser excluído e desclassificado 

automaticamente da Promoção, a qualquer momento, inclusive mediante 
cancelamento do Voucher: 
 

a) em caso de indício de fraude, a critério exclusivo da BizCapital, 
tentativa ou fraude comprovada, manipulação de resultados ou não 
preenchimento dos requisitos e das disposições previstas neste 
Regulamento e/ou em decorrência de informações incorretas ou 
equivocadas, podendo ainda responder pelos crimes aplicáveis; 
 

b) se estiver ou se tornar inadimplente com as suas obrigações de 
pagamento de quaisquer parcelas do BizCred e/ou de outros valores 
cobrados pela BizCapital, na qualidade de credora e/ou de agente de 
cobrança do(s) credor(es); 

 
c) se cancelar sua BizConta durante a vigência da Promoção, prevista na 

cláusula 5.1 deste Regulamento; e 
 

d) se o desembolso do Valor do Empréstimo for desautorizado, cancelado, 
estornado ou de qualquer modo realizado em desacordo com o previsto 
na CCB.  

 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 



 

5.1. Vigência. A Promoção é válida para todo o território nacional, durante o 
período compreendido entre  às 00h01 do dia 15/11/2021 e até às 23h59 
do dia 30/11/2021. 
 

5.2. Declaração de Ciência. Ao participar da Promoção, o Cliente Elegível 
declara ter lido, aderido e aceito, para todos os fins de direito, a totalidade 
dos termos do presente Regulamento. O Cliente Elegível também declara 
estar ciente que pode esclarecer quaisquer dúvidas a respeito da 
Promoção por meio da Central de Atendimento da BizCapital. 
 

5.3. Alterações Supervenientes. À BizCapital reserva-se o direito de, a 
qualquer momento, modificar este Regulamento. Por este motivo, 
sugerimos sempre consultá-lo. 

 
5.4. Inexistência de Concurso ou Sorteio. A Promoção não envolve sorteio, 

concurso, distribuição de objetos/brindes ou operação assemelhada, além 
de não envolver alea ou sorte, não se sujeitanto, portanto, à autorização 
prévia estabelecida na Lei Federal 5.768/71. 

 
5.5. Nulidade. Caso qualquer parte deste Regulamento seja considerada nula, 

inválida ou anulável, permanecerão válidas e eficazes todas as demais 
cláusulas e disposições previstas. 

 
5.6. Acordo Integral. Os termos deste Regulamento prevalecem sobre todo e 

qualquer entendimento, oferta, comunicação publicitária ou acordo 
relativos à Promoção, sejam expressos ou implícitos. 

 
5.7. Uso de dados pessoais. Ao participar da Promoção, de acordo com o 

disposto neste Regulamento, os Clientes Elegíveis estarão 
automaticamente autorizando, reconhecendo e aceitando que os dados 
pessoais e demais informações que porventura lhe sejam solicitados, 
poderão ser utilizados pela BizCapital para os fins necessários à adequada 
realização e conclusão desta Promoção, observados os limites da Lei 
13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), dentre outras que tratam 
sobre o assunto. 

 
5.8. Foro aplicável. Fica desde já eleito o foro central da Comarca da Capital 

do Estado de do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer demandas relativas 
a este Regulamento. 

 
Data Efetiva: 15/11/2021 
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