REGULAMENTO
Campanha Promocional –BBC Digital e Sem Parar

Em virtude de parceria celebrada entre BBC PAGAMENTOS LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.715.467/0001-89, com sede na
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 9º andar, Itaim Bibi, CEP: 04530-001, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“BBC Digital”) e CGMP CENTRO DE
GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.088.208/0001-65, com sede na Av. Dra. Ruth
Cardoso, 7221 – 17º, 18º, 19º e 26º parte, Pinheiros, CEP: 05.425-902na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo (“Sem Parar”), os clientes do BBC Digital elegíveis
a participar desta campanha promocional (“Campanha”) poderão usufruir de
benefícios, conforme regras e condições abaixo descritas.

1.

VIGÊNCIA E TERRITÓRIO

1.1.

A Campanha será realizada de 21/12/2020 a 31/12/2021 (“Vigência”) e é
válida em todo o território nacional, podendo ser prorrogado mediante acordo
entre Sem Parar e BBC Digital.

1.2.

BBC Digital e Sem Parar poderão, a qualquer momento e a seu critério,
cancelar a Campanha antes do término de Vigência previsto na cláusula 3.1.

2.

ELEGIBILIDADE

2.1.

Serão elegíveis a participar desta Campanha os clientes pessoa física do BBC
Digital, titulares de Contas BBC ativas e Cartões BBC desbloqueados,
adimplentes com suas obrigações financeiras perante o BBC Digital e o Sem
Parar, conforme o caso (“Clientes BBC Elegíveis”), que aderirem a um dos
planos Sem Parar elegíveis (“Planos Elegíveis”) e utilizarem Cartões BBC, em
sua versão física, como meio de pagamento.

2.1.1

Para que determinado Cliente BBC possa utilizar seu Cartão BBC como meio
de pagamento para adesão a um dos Planos Elegíveis, este deverá possuir,
na data da adesão, saldo suficiente para débito do valor da primeira
mensalidade referente ao Plano Elegível escolhido.

2.1.2

Os Planos Elegíveis, para fins desta Campanha, são os planos (i) Na Cidade
BBC; (ii) Em Todo Lugar BBC; e (iii) Rodovias BBC. O Cliente BBC deverá

atentar-se para as características específicas de cada um destes planos,
especialmente para os planos de roaming vinculados a cada um deles, além
do reajuste anual previsto no Termos e Condições do Sem Parar.
NOME DO
PLANO
EM TODO LUGAR
BBC
NA CIDADE BBC

TIPO DE USO
PEDÁGIOS / ESTACIONAMENTOS /
ABASTECIMENTO / DRIVE THRU
ESTACIONAMENTOS /
ABASTECIMENTO / DRIVE THRU

RODOVIAS BBC

PEDÁGIOS

2.1.3

ROAMING
(R$)

TIPO DE ROAMING

0

ROAMING POR MÊS EM QUE FOR UTILIZADO PEDÁGIO
INDEPENDENTE DA QUANTIDADE DE TRANSAÇÕES
ROAMING POR MÊS EM QUE FOR UTILIZADO PARA
TRANSAÇÕES EM ESTACIONAMENTOS,
ABASTECIMENTOS E DRIVE THRU

13,73

10,53

Para aderir a um dos Planos Elegíveis, o Cliente BBC Elegível interessado,
com seu Cartão BBC em mãos, deverá entrar em contato com o Sem Parar
por meio de seu Canal de Televendas (11 3003 6525, disponível todos os
dias da semana, das 08h00 às 21h00 – horário de Brasília/DF) ou de
qualquer outro canal que venha a ser divulgado pelo BBC Digital por meio
de seus canais oficiais de comunicação e seguir as instruções que serão
apresentadas.

2.1.3.1

Ao aderir a um dos Planos Elegíveis, o Cliente BBC Elegível estará
manifestando sua ciência e integral concordância com os termos deste
Regulamento, conforme disponível em www.bbcdigital.com.br/semparar, e com os Termos e Condições do Sem Parar, conforme
disponíveis em https://www.semparar.com.br/termos-e-politica.

2.1.3.2

Não

será

possível

aderir

aos

Planos

Elegíveis

mediante

o

comparecimento em pontos de venda físicos do Sem Parar.
2.1.4

No momento da adesão a um dos Planos Elegíveis, por meio do Canal de
Canal de Televendas (11 3003 6525, disponível todos os dias da semana,
das 08h00 às 21h00 – horário de Brasília/DF) do Sem Parar, ou dos
demais canais que venham a ser divulgados pelos canais oficiais do BBC
Digital, o Cliente BBC Elegível deverá sinalizar se prefere receber a
etiqueta eletrônica (tag) do Sem Parar em seu endereço (sem custo) ou
se prefere retirá-la em um dos totens de atendimento ou pontos de venda
físicos

Sem

credenciadas,

Parar,
os

caracterizados
quais

como

podem

lojas
ser

próprias

ou

consultados

lojas
em

https://www.semparar.com.br/como-funciona/retirada-do-adesivo.
2.1.4.1 Não haverá a opção de retirada da tag em pontos de venda físicos
Sem Parar caracterizados como revendedores.

2.2.

Não serão elegíveis os Clientes BBC que já tenham contratado o serviço Sem
Parar, em qualquer dos planos disponíveis, antes do início da Vigência desta
Campanha, exceto para adesão ao serviço para um novo veículo. Tampouco
serão elegíveis os Clientes BBC que estejam inadimplentes com suas
obrigações financeiras perante o BBC Digital e/ou perante o Sem Parar.

2.3.

A adesão aos Planos Elegíveis está sujeita a análise de crédito por parte do
Sem Parar, sobre a qual o BBC Digital não possui qualquer ingerência.

2.4.

3.
3.1

O serviço de abastecimento de todos os planos está condicionado a uma
avaliação financeira específica, observados critérios internos e exclusivos do
Sem Parar, não sendo um serviço obrigatoriamente disponibilizado nos
planos.
BENEFÍCIOS
A Campanha destina-se a oferecer aos Clientes BBC Elegíveis os seguintes
benefícios:

a)

Desconto no valor da primeira mensalidade devida ao Sem Parar, de acordo
com o Plano Elegível escolhido, conforme indicado na tabela abaixo, e
cashback realizado pelo BBC Digital, do valor pago, que será creditado na
Conta BBC de sua titularidade, em até 10 (dez) dias contados da data do
pagamento;

b)

Isenção da mensalidade pelos 12 (doze) meses seguintes (“Período de
Isenção”); e

c)

Desconto no valor da mensalidade devida ao Sem Parar, de acordo com o
Plano Elegível escolhido, conforme indicado na tabela abaixo, após o término
do Período de Isenção, por um período de 12 (doze) meses a contar do
término do Período de Isenção, podendo o desconto ser prorrogado por
liberalidade do Sem Parar ou então interrompido após o referido prazo.

PLANO BBC

MENSALIDADE COM
DESCONTO
veículos de passeio e
utilitários simples

MENSALIDADE COM
DESCONTO
utilitários de maior porte
e demais veículos

NA CIDADE BBC

R$ 15,21

15,21

EM TODO LUGAR
BBC

R$ 26,91

R$ 28,71

RODOVIAS BBC

R$ 18,13

R$ 23,31

3.1.1 A isenção mencionada no item 3. 1 (b) acima será aplicável apenas em relação
à mensalidade, sendo que os lançamentos na fatura referentes aos gastos
com

pedágio,

estacionamento,

abastecimento

ou

qualquer

outra

funcionalidade (“Transações”) deverão ser pagos conforme utilização.
3.1.2 Fica o Cliente BBC Elegível ciente de que o cashback previsto na Campanha e
disposto no item 3.1 “a” é obrigação única e exclusiva do BBC Digital, não
cabendo qualquer reclamação ao Sem Parar nesse sentido.
3.1.3 Da mesma forma, fica o Cliente BBC Elegível ciente de que as isenções das
12 (doze) mensalidades de que trata da Campanha, bem como o desconto no
valor da mensalidade após o término do Período de Isenção, será obrigação
exclusiva do Sem Parar, não cabendo qualquer reclamação ao BBC Digital
nesse sentido.
3.1.4 Os benefícios serão ativados desde que o Cliente BBC Elegível faça a adesão
através do canal de televendas do Sem Parar.
3.2

Os benefícios concedidos pelo BBC Digital e pelo Sem Parar a determinado
Cliente BBC Elegível serão automaticamente cancelados nos seguintes casos:

a)

descumprimento

de

quaisquer

das

condições

estabelecidas

neste

Regulamento;
b)

perda

de

qualquer

das

condições

de

elegibilidade

necessárias

para

participação na Campanha, tais como troca do meio de pagamento utilizado
ou troca do Plano Elegível por qualquer outro plano do Sem Parar não
caracterizado como Plano Elegível;
c)

constatação, a qualquer tempo, da utilização fraudulenta ou ilegal dos
Benefícios ofertados nesta Campanha; e

d)

caso venha a tornar-se inadimplente com suas obrigações financeiras perante
o BBC Digital e/ou o Sem Parar.

3.2.1 Eventual cancelamento dos benefícios concedidos pelo BBC Digital e pelo
Sem Parar, enquadrado em qualquer das hipóteses do item 3.2, não
acarretará o cancelamento do plano contratado. Assim, a contratação do Plano
Elegível seguirá válida, mas não haverá o desconto nem a isenção descritas
no item 3.1 acima.
4.
4.1

DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao participar desta Campanha, o Cliente BBC Elegível declara estar ciente que
Sem Parar e BBC Digital poderão compartilhar dados, inclusive seus dados
pessoais, entre si e as empresas dos seus respectivos grupos econômicos,

para a finalidade exclusiva de execução desta Campanha e concessão dos
benefícios listados no item 3.1 acima.
4.2

Não serão cobradas quaisquer taxas ou encargos dos Clientes BBC Elegíveis
para que estes possam participar da Campanha. Ainda, os Clientes poderão
solicitar, a qualquer momento, o cancelamento do Plano Elegível, sem a
necessidade de cumprimento de carência mínima e sem incidência de
penalidades decorrentes da obtenção dos benefícios, sem prejuízo do
cumprimento das obrigações estabelecidas nos Termos e Condições do Sem
Parar.

4.3

A nulidade, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas deste
Regulamento não afetará as demais cláusulas, que permanecerão válidas e
vigentes.

4.4

Para o esclarecimento de quaisquer dúvidas ou reclamações com relação a
este Regulamento e/ou à mecânica da Campanha, os Clientes BBC Elegíveis
poderão entrar em contato por meio do SAC BBC Digital (0800 771 4080,
disponível 24x7), pelo Whatsapp do BBC Digital (11 3528 1111, disponível
24x7) ou pela Central de Televendas Sem Parar (11 3003 6525, disponível
todos os dias da semana, das 08h00 às 21h00 – horário de Brasília/DF) ou
outro número eventualmente indicado pelo Sem Parar por meio de seus
canais oficiais.

4.5

BBC Digital e Sem Parar não se responsabilizam por eventuais danos ou
prejuízos ocasionados por terceiros ou por motivos de força maior, tais como
por problemas técnicos de funcionamento de equipamentos ou ainda de
conexão de sistemas, inclusive sistemas de telefonia.

4.6

BBC Digital e Sem Parar se comprometem a tratar os dados pessoais
envolvidos na confecção e necessários à execução da presente Campanha,
nos termos deste Regulamento, única e exclusivamente para cumprir com a
finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre
segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas
não se limitando à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n.
13.709/2018).

4.7

A mecânica desta Campanha não consiste em sorteio, concurso, vale-brinde
ou operação assemelhada, e, portanto, não está sujeita à autorização prévia
estabelecida na Lei nº 5.768/71 e no Decreto nº 70.951/72.

4.8

Fica eleito, desde já, o foro da Comarca do Cliente BBC Elegível para solução
de quaisquer questões relacionadas à presente Campanha.

