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REGULAMENTO   
“AÇÃO COMERCIAL - BLACK FRIDAY MERCANTIL DO BRASIL 2021” 

 
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, CNPJ/MF nº. 17.184.037/0001-10, instituição financeira 
de direito privado sediada em Belo Horizonte/ MG, à Rua Rio de Janeiro, nº 654, Centro, CEP: 
30.160-912, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada 
simplesmente MERCANTIL DO BRASIL, interessado em reforçar a sua marca no mercado 
nacional e proporcionar benefícios e facilidades para os seus clientes, promove a presente 
“AÇÃO COMERCIAL - Black Friday Mercantil do Brasil 2021”, cujas condições seguirão 
estritamente as disposições deste regulamento.  
 
Este Regulamento tem por finalidade estabelecer as regras e as condições as quais se sujeitam 
os Clientes (“Clientes”) e participantes da “AÇÃO COMERCIAL - Black Friday Mercantil do 
Brasil 2021”. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA. OBJETO. 
 
1.1. A “AÇÃO COMERCIAL - Black Friday 2021” visa a divulgação e oferta de produtos e 
serviços do MERCANTIL DO BRASIL e de seus parceiros, planejadas para a “Black Friday 
Mercantil do Brasil 2021” conforme disposições abaixo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. BENEFÍCIOS PROMOCIONAIS. 
 
2.1. Para fins deste Regulamento entende-se por “isenção” a suspensão da cobrança de 
valores cobrados pelo produto e/ou serviço, nos termos deste Regulamento. Por “bônus” 
entende-se o crédito ou Cashback de determinado valor na conta corrente do Cliente. 
 
2.1.1. Prospecção Mercado (com condições especiais):  

I - Clientes que realizarem a abertura de conta corrente, a contratação do produto CP 
Resolve (Crédito Pessoal) e a transferência do domicílio bancário de recebimento do 
benefício do INSS (“TDB”) para o MERCANTIL DO BRASIL, sem intermediação de empresas 
terceiras, terão Cashback (bônus) no valor de R$ 100,00 (cem reais) creditados em sua 
conta corrente após o pagamento da 1ª Parcela do produto CP Resolve (Crédito Pessoal): 

 
 

 CP Resolve (Crédito Pessoal)         TDB         Abertura da Conta Corrente 
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2.1.2. Cartão de Crédito (com condições especiais):  

 I - Clientes que realizarem desbloqueio da função crédito no período de vigência 
desta Ação Comercial: 

 

12 (doze) meses de isenção da anuidade do cartão de crédito           tag (adesivo) Veloe* 
gratuito por 12 meses 

 

* A Veloe é uma parceira do MB +. Com o tag (adesivo) Veloe, os clientes fogem, por 
exemplo, das temidas filas de estacionamento em shoppings e pedágios.  

 

 II - Clientes que realizarem o desbloqueio da função crédito no período de vigência 
desta Ação Comercial, e ainda realizarem a primeira compra com o cartão de crédito 
no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais): 

 

Cashback (bônus) de 10% (dez por cento) sobre o valor da primeira compra realizada 
com o cartão de crédito *, limitado a R$ 30,00 (trinta reais). 

 
* O bônus ou Cashback será creditado na conta corrente do Cliente, após o pagamento 
integral da primeira fatura do cartão de crédito. 
 
2.2. Os valores de isenções e bônus ou Cashback serão aplicados conforme as regras de cada 
produto ou serviço, previsto e indicado neste Regulamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA. PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
3.1. Esta Ação Promocional valerá somente na semana da “Black Friday Mercantil do Brasil 
2021” no período de 22 a 26 de Novembro de 2021, prorrogável a exclusivo critério do 
MERCANTIL DO BRASIL. 
 
3.2. Esta Ação Promocional abrangerá somente os produtos e serviços indicados na Cláusula 
Segunda deste Regulamento contratados na semana da “Black Friday Mercantil do Brasil 
2021”, conforme período indicado acima. 
 
CLÁUSULA QUARTA. PÚBLICO ALVO. 
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4.1. O público alvo desta Ação Promocional serão os Clientes do MERCANTIL DO BRASIL que 
possuam conta corrente e contratem os produtos e serviços, conforme condições deste 
Regulamento.  

 
CLÁUSULA QUINTA. DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
5.1. Esta Ação Comercial não está vinculada e não é cumulativa com qualquer outra ação 
comercial que já exista ou que venha a ser lançada pelo MERCANTIL DO BRASIL. 
 
5.2. A participação nesta Ação Comercial é voluntária e implicará a aceitação total e irrestrita 
de todos os itens deste Regulamento, não tendo validade as participações que não 
preencherem as condições básicas da Ação previstas no Regulamento. 

5.3. Compartilhamento dos dados: Os Clientes que aderirem a essa Ação Promocional estão 
cientes e de acordo que os seus dados pessoais poderão ser compartilhados para as 
finalidades previstas neste regulamento e na Política de Privacidade do MERCANTIL DO 
BRASIL, com as empresas do Conglomerado MERCANTIL DO BRASIL, prestadores de serviços 
e fornecedores localizados no Brasil ou no exterior,  bureaus de crédito, em conformidade 
com as regras aplicáveis à atividade, órgãos reguladores e entidades públicas, inclusive 
administrativas e judiciais. Os dados serão compartilhados apenas na medida necessária, com 
segurança e de acordo com a legislação aplicável. 
 
5.4. Ao participar desta Ação, nos termos deste Regulamento, os clientes estarão 
automaticamente: 

5.4.1. Reconhecendo e aceitando expressamente que o MERCANTIL DO BRASIL l não se 
responsabilizará por erros de digitação e fornecimento errôneo dos dados, bem como por 
problemas, falhas ou funcionamento técnico por parte do Cliente, de qualquer tipo, em redes 
de computadores, servidores ou provedores do participante, equipamentos de computadores, 
celulares, tablets, hardware ou software do participante, ou erro, interrupção, defeito, atraso 
ou falha em operações ou transmissões nos sistemas do Cliente para o correto processamento 
de inscrições, incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de cadastros, em razão 
de problemas técnicos, congestionamento na Internet, vírus, falha de programação (bugs) ou 
violação por terceiros (hackers), passíveis de dificultar ou impedir a participação em tempo 
hábil nesta Ação. 

5.5. Ao receber o bônus ou Cashback, nos termos deste Regulamento, o Cliente estará 
automaticamente autorizando o MERCANTIL DO BRASIL ao uso, de modo gratuito, definitivo 
e irrevogável, do seu nome, imagem e som de voz, em filmes publicitários e institucionais 
veiculados em mídia eletrônica, digital, internet, fotos, cartazes, anúncios em jornais e revistas 
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e em qualquer outra forma de mídia impressa, para divulgação desta Ação Comercial no 
território nacional pelo período de até 1 (um) ano após a data final da Ação Comercial. 

5.6. Não poderão participar da Ação Comercial pessoas naturais menores na forma 
estabelecida em lei ou que por qualquer motivo não estejam em exercício pleno de sua 
capacidade civil, nos termos da legislação brasileira. 

5.7. Na hipótese da ocorrência de verificação e/ou comprovação de fraude e/ou tentativa de 
burlar as disposições do presente Regulamento e suas regras, o Cliente perderá o direito ao 
benefícios previsto neste Regulamento, sem prejuízo de ser responsabilizado civil e 
criminalmente, conforme previsto em lei. 

5.8. Todas as dúvidas e/ou questões relativas à Ação Comercial serão solucionadas pelo 
telefone do Alô, Mercantil (SAC 0800 70 70 398), de segunda à sexta-feira das 09 às 18h, 
considerando as melhores práticas e as normas de proteção ao consumidor em vigor. 

5.9. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou a Ação Comercial suspensa ou 
cancelada, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo 
imprevisto que esteja fora do controle do MERCANTIL DO BRASIL e que comprometa a Ação 
Comercial de forma a impedir ou modificar substancialmente a condução desta como 
originalmente planejada. 

5.10. Esta Ação Comercial 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 nº 5.768, de 1971. 

5.11. A participação nesta Ação Comercial implica na aceitação total e irrestrita de todos os 
itens deste Regulamento. 

5.12. Fica, desde já, eleito o foro de domicílio do participante para solução de quaisquer 
questões referentes à presente Ação Comercial. 

 
Belo Horizonte/MG, 22 de novembro de 2021. 
 

 
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A 

 
 

 

Este Regulamento está registrado sob o nº 01635385 no 1º Ofício de Títulos e 
Documentos de Belo Horizonte/MG.


