
 

Regulamento Promoção 

  

1. Dados de identificação  

Razão Social: Banco Mercantil do Brasil S.A.  

Nome Fantasia: Banco Mercantil do Brasil  

CNPJ: 17.184.037/0001-10  

Endereço: Rua Rio de Janeiro, 654 – 14º andar, Centro – Belo 

Horizonte – 30.160-912 Site: www.mercantil.com.br  

  

2. Nome da promoção  

Aniversário Mercantil 78 anos.  

  

3. Período da Campanha  

A campanha terá início a zero hora do dia 03/05/2021 e se encerrará as 23:59 de 31/05/2021, de acordo com o 

horário oficial de Brasília, na forma dos requisitos mencionados nos itens seguintes  

  

4.Cashback Empréstimos  

a. Modalidade de premiação da promoção  

Crédito em conta corrente.  

b. Participantes  

Exclusivamente para beneficiários correntistas com crédito do benefício INSS no Banco Mercantil, com 

contratação do Empréstimo INSS Débito em Conta Imediato ou Rápido no período da promoção (item 3) e não 

tinham os produtos anteriormente (item 3).  

c.  Produto objeto da promoção  

Contratação de Empréstimos INSS Débito em Conta Imediato ou Rápido, desde que seja realizada com o valor 

superior a R$ 500 (quinhentos reais) e prazo igual ou superior a 6 (seis) parcelas, durante o período da 

promoção.  

d. Do prêmio  

Crédito em conta corrente no valor de R$ 78 (setenta e oito reais), devendo ser pago conforme critérios de 

pagamento (item e) e pagamento do prêmio (item f).  

e. Requisitos para recebimento da premiação  

O cliente deverá atender as regras abaixo após a contratação do produto objeto da promoção (item c):  

- pagamento de no mínimo 3 parcelas;  

- não realizar pagamento antecipado de parcelas;  

- não realizar liquidação antecipada do contrato;  

- manter o benefício do INSS sendo creditado no Banco Mercantil; - não possuir parcela em atraso do contrato.  

f. Pagamento do prêmio  

O prêmio será creditado na conta corrente do participante em até 5 dias úteis contados a partir do pagamento 

da 3ª parcela do empréstimo, desde que atendidos os itens acima.  

  

5. Portabilidade de Salário  

a. Modalidade de premiação da promoção 

Crédito em conta corrente.  

b. Participantes  

Exclusivamente para correntistas do Mercantil do Brasil, com solicitação de portabilidade de salário para uma 

conta corrente no Mercantil do Brasil, no período da promoção (item 3).  

 c.  Produto objeto da promoção  

Portabilidade de salário aprovada, desde que solicitada no período da campanha.  

d. Do prêmio  



 

Crédito em conta corrente no valor de R$ 78 (setenta e oito reais), devendo ser pago conforme critérios de 

pagamento (item e) e pagamento do prêmio (item f).  

e. Requisitos para recebimento da premiação  

O cliente deverá atender as regras abaixo após a contratação do produto objeto da promoção (item 6):  

- Portabilidade de salário aprovada;  

- Crédito de salário em sua conta no Mercantil do Brasil;  

- Não realizar a portabilidade do salário para outra instituição financeira.  

 f.  Pagamento do prêmio  

O prêmio será creditado na conta corrente do participante em até 5 dias úteis contados a partir do 3º crédito 

de salário em conta corrente, desde que atendidos os itens acima.  

  
  

6. CDB Prefixado  

a. Modalidade de premiação da promoção 

Deposito a Prazo – CDB Prefixado.  

b. Participantes  

Exclusivamente para correntistas do Mercantil do Brasil.  

c. Produto objeto da promoção  

CDB Prefixado com prazo de 48 meses.  

d. Do prêmio  

Taxa promocional de 7,8% a.a na contratação do produto CDB Prefixado no prazo de 48 meses.  

d. Requisitos para recebimento da premiação  

Condição exclusiva para Aplicações realizadas via aplicativo Mercantil (mobile).  

 f. Do período da promoção 

Valido para aplicações realizadas via aplicativo Mercantil até 31/05/2021. 

  

7. Adesão ao App MB  

a. Modalidade de premiação da promoção 

Bônus de Crédito no Celular.  

b. Participantes  

Exclusivamente para correntistas do Mercantil do Brasil, com nova adesão e 1ª transação realizada pelo 

AppMB no período da campanha.  

c. Produto objeto da promoção  

Adesão ao AppMB  

d. Do prêmio  

Bônus de R$ 78 de Crédito no Celular  

e. Requisitos para recebimento da premiação  

Realizar adesão ao AppMB e 1ª transação no período da campanha e, ainda, transacionar, de forma recorrente 

(pelo menos 1 transação) nos meses junho e julho/2021.  

 f.  Pagamento do prêmio  

O bônus celular será creditado, em agosto 2021, no número do telefone onde o AppMB foi desbloqueado.  

  

  

8. Novos Clientes CORBAN  

a. Modalidade de premiação da promoção  

Cashback Crédito em conta corrente.  

b. Participantes  

Novo cliente Corban prospectada via Central MB, AppMB, Bem Aqui ou Rede MB. Para Beneficiários do INSS 

com conta solicitada até 31/05/21 e efetivada até o final de junho/21, que decida pela contratação do Crédito 

Pessoal e pela transferência do domicílio do benefício para o MB.  



 

c.  Produto objeto da promoção  

Contratação de CP Resolve, desde que seja realizada com o valor superior a R$ 500 (quinhentos reais), durante 

o período da promoção.  

d. Do prêmio  

Crédito em conta corrente no valor de R$ 78 (setenta e oito reais), devendo ser pago conforme critérios de 

pagamento (item e) e pagamento do prêmio (item f).  

e. Requisitos para recebimento da premiação  

O cliente deverá atender as regras abaixo após a contratação do produto objeto da promoção (item c):  

- pagamento de no mínimo 3 parcelas;  

- não realizar pagamento antecipado de parcelas;  

- não realizar liquidação antecipada do contrato;  

- manter o benefício do INSS sendo creditado no Banco Mercantil; - não possuir parcela em atraso do contrato.  

  

 f.  Pagamento do prêmio  

O prêmio será creditado na conta corrente do participante em até 5 dias úteis contados a partir do pagamento 

da 3ª parcela do empréstimo, desde que atendidos os itens acima.  

  

9. Disposições gerais  

Dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser feitos no SAC do Banco Mercantil através do número 0800 70 70 

398.  

O regulamento desta promoção estará disponível em www.mercantildobrasil.com.br/78anos.  

Esta promoção poderá ser encerrada a qualquer momento por decisão do Banco Mercantil do Brasil S.A., sem 

comunicação prévia.  

  

10. Quitação de dívida vencida  

a. Modalidade de premiação da promoção  

Desconto de liquidação de dívida vencida.  

b. Participantes  

Clientes com dívida vencida em situação de cobrança.  

c. Do prêmio  

Desconto de até 78% para liquidação de dívida vencida com o Mercantil do Brasil.  

 

 


