REGULAMENTO DA CAMPANHA DE INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DA CONTA DIGITAL, INTITULADA “BMG
EM PRETO E BRANCO”
Esta Campanha, denominada “BMG EM PRETO E BRANCO” (doravante CAMPANHA), é promovida pelos
organizadores BANCO BMG S.A., pessoa jurídica de direito privado estabelecida na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 10º Andar – Torre 1, Bairro Vila Nova Conceição, CEP.: 04.543-000, São
Paulo/SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.186.680/0001-74, website: www.bancobmg.com.br
(doravante BMG ou ORGANIZADOR), reger-se-á pelos seguintes termos:

I - DEFINIÇÕES:
1.

Para o fim do disposto neste REGULAMENTO serão adotadas as seguintes definições:

a)

Meu_Galo BMG: canal digital criado pelo BMG para os Torcedores do CLUBE, pelo qual poderão ser
contratados produtos e serviços oferecidos pelo BMG, dentre os quais a CONTA DIGITAL;

b)

CONTA DIGITAL: Para os fins desta Campanha, significa a conta de pagamento pré-paga mantida no
Banco BMG, aberta através do Meu_Galo BMG, disciplinada pelo Regulamento para Abertura,
Movimentação, Manutenção e Encerramento de Contas de Pagamento Pré-Pagas, bem como para
Produtos e Serviços - Pessoa Física, registrado no 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de São
Paulo, sob nº sob o nº 2.160.046, em 17/07/2018;

c) PARTICIPANTE: A pessoa física maior de 18 (dezoito) anos, residente no Brasil, portadora de CPF/MF
com status de regular e válido no Brasil, que aderirem à CONTA DIGITAL durante o período de vigência da
presente PROMOÇÃO, através do Meu_Galo BMG.

d) CONTRATO DE PATROCÍNIO: Contrato celebrado entre o Clube Atlético Mineiro e o BANCO BMG S.A.,
em 12 de fevereiro de 2019, incluindo seus respectivos aditivos e Acordo Operacional (doravante
CONTRATO DE PATROCÍNIO).

e) CATEGORIAS PATROCINADAS: Significam as seguintes modalidades, nos termos do Contrato de
Patrocínio, masculino profissional e de base (entendem-se as categorias sub7, sub8, sub9, sub11, sub13,
sub15 e sub17); masculino SUB 20; feminino profissional.

f) CLUBE: Clube Atlético Mineiro
II – OBJETIVO
2.

Esta CAMPANHA tem por objetivo premiar os PARTICIPANTES que aderirem à CONTA DIGITAL,
através do “Meu_Galo BMG”, durante o período de vigência desta campanha e que cumprirem as regras
estabelecidas neste Regulamento.

III – PERÍODO DE VIGÊNCIA

3.

Esta CAMPANHA vigorará a partir do dia 08 de Julho de 2020 até 31 de Julho de 2020.

3.1.1. Serão válidas as aberturas de CONTA DIGITAL realizada entre 00h01min do dia 08/07/2020 até às
23h59min do dia 31/07/2020, considerando-se o horário oficial de Brasília – DF, considerando o horário

de registro indicado nos servidores do ORGANIZADOR.
IV - PREMIAÇÃO
4.1. Compõem a premiação da presente CAMPANHA, o crédito de R$ 10,00 (dez reais), a ser realizado
diretamente na CONTA DIGITAL do PARTICIPANTE, em prazo a ser indicado pelo ORGANIZADOR a partir
da data de contratação.
4.2. Após a abertura da CONTA DIGITAL, o PARTICIPANTE receberá, em até 2 (dois) dias úteis, e-mail do
ORGANIZADOR, com um cupom de desconto de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), válido até a data de
encerramento da campanha, para compra de camisa de jogo. O desconto será aplicável para compras
online ou físicas, desde que ocorridas exclusivamente na Loja Oficial do Clube localizada na junto a sede
administrativa do Atlético, no bairro de Lourdes.
4.3. Todas as despesas, contribuições previdenciárias e emolumentos necessários para o pagamento da
Premiação serão de responsabilidade exclusiva do ORGANIZADOR.
4.4. Após a confirmação da adesão, o ORGANIZADOR providenciará o pagamento do valor estabelecido,
conforme item 4.1. deste Regulamento, mediante crédito na CONTA DIGITAL do Participante, aberta nos
termos desta Campanha. Em hipótese alguma o valor descrito será disponibilizado ao Participante
Premiado de outra forma.
4.5. Fica vedada qualquer transferência ou cessão, a qualquer título, do direito à premiação.
4.6. A CONTRATAÇÃO E A APROVAÇÃO DA CONTA DIGITAL ESTÁ CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA SUA ABERTURA NO MEU_GALO BMG, À ASSINATURA
ELETRÔNICA DO TERMO DE ADESÃO DO PRODUTO E À ANÁLISE DE CRÉDITO PELO ORGANIZADOR.
4.7. A ORGANIZADORA RESERVA-SE O DIREITO DE CONFIRMAR A VERACIDADE DOS DADOS
INFORMADOS PELOS PARTICIPANTES, SENDO SUMARIAMENTE DESCLASSIFICADOS AQUELES QUE
PRESTAREM INFORMAÇÕES FALSAS, INCOMPLETAS OU INCORRETAS.
4.8. Se, por qualquer razão alheia à vontade do PARTICIPANTE, houver interrupção no cadastramento, de
maneira que não seja concluída a operação, o PARTICIPANTE terá nova oportunidade de efetivá-la para
participar desta PROMOÇÃO, desde que no PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO.
4.9. Os prêmios distribuídos nos termos do presente REGULAMENTO são pessoais e intransferíveis e
serão, nos termos deste item 4, entregues diretamente aos PARTICIPANTES contemplados na
CAMPANHA, por meio de transferência do recurso à CONTA DIGITAL.
4.10. A premiação prevista neste Regulamento não é cumulativa com quaisquer outros prêmios ou
benefícios oferecidos pelo BMG em outras Campanhas.
4.11. Caberá ao PARTICIPANTE a consulta de todas as condições e leitura prévia do Regulamento,
disponível no website do ORGANIZADOR em: www.bancobmg.com.br, bem como a análise de todos
documentos e Termo de Adesão, previamente à abertura da CONTA DIGITAL no MEU_GALO BMG.
V – LOGO EM PRETO EM BANCO
5.1. Na hipótese de ser atingido o número de 50.000 (cinquenta mil) CONTAS DIGITAIS abertas durante a
vigência da campanha, pelo Meu_Galo BMG, nos termos deste Regulamento, o ORGANIZADOR alterará,

por período a ser definido a seu exclusivo critério, a cor da sua marca nas camisas oficiais de jogo do Clube
Atlético Mineiro, em todas as CATEGORIAS PATROCINADAS, para que conste a cor em preto e branco.
VI - DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Os PARTICIPANTES autorizam a ORGANIZADORA de forma gratuita, independentemente de qualquer
ônus, em caráter irrevogável e irretratável, a utilizar seu nome, imagem e som de voz pelo período de 01 (um)
ano, a contar do recebimento do prêmio, para fins de divulgação da CAMPANHA, da ORGANIZADORA, em
quaisquer canais de comunicação, no Brasil e/ou no exterior, a exclusivo critério da ORGANIZADORA.
6.2. A responsabilidade da ORGANIZADORA limita-se à entrega dos prêmios ao PARTICIPANTE ganhadores,
mediante a concessão de crédito na CONTA DIGITAL do PARTICIPANTE.
6.3. Na hipótese de conflito entre o disposto neste REGULAMENTO e o disposto nos demais materiais
de divulgação da CAMPANHA, prevalecerá o disposto neste REGULAMENTO.
6.4. Não será permitida a troca do prêmio descrito por qualquer outro item.
6.5. As omissões, dúvidas ou conflitos relacionados à CAMPANHA ou ao presente REGULAMENTO
serão solucionados, de forma soberana e irrecorrível, por uma comissão formada por 01 (um) Diretor
Comercial, 01 (um) Superintendente Comercial, 01 (um) Gerente Regional Comercial, 01 (um) Diretor
Jurídico e 01 (um) Superintendente Administrativo, de qualquer da ORGANIZADORA.
6.6. A mera participação nesta CAMPANHA caracteriza conhecimento e aceitação total e irrestrita pelos
PARTICIPANTES de todos os termos e condições previstas no presente REGULAMENTO servindo, ainda,
como declaração de que não estão esses impedidos, por qualquer razão, de receber e/ou usufruir os
prêmios concedidos.
6.7. Caso durante o período de vigência da CAMPANHA seja detectada qualquer forma de
irregularidade ou descumprimento contratual nas atividades desempenhadas pelo PARTICIPANTE que
influencie, direta ou indiretamente, na participação e premiação nesta CAMPANHA, serão estes
desclassificados e perderão o direito a eventual premiação, sem que lhes caiba o direito de pleitear
qualquer compensação em razão da aludida desclassificação, a que título for.
6.8. Esta CAMPANHA não implica qualquer modalidade de sorteio, distribuição ou operação
assemelhada na forma da Lei nº 5.768/71, não estando desta forma sujeita à autorização prévia
estabelecida nessa legislação.
6.9. A ORGANIZADORA não se responsabiliza por eventuais danos decorrentes de problemas de ordem
técnica, alheios a sua vontade, relacionados a falhas de comunicação em função da incompatibilidade de
sistemas operacionais ou em decorrência de qualquer problema relativo à telecomunicação, inclusive à
indisponibilidade temporária do sistema da mesma; interrupção da CAMPANHA ou da publicação do
REGULAMENTO no site por problemas de acesso à rede de Internet, intervenção de hackers, vírus,
manutenção, queda de energia, falha de software ou hardware, bem como por caso fortuito ou força
maior. Em tais hipóteses, a ORGANIZADORA não estará obrigada a prorrogar o período de participação.
6.10. A ORGANIZADORA reserva-se o direito de alterar este REGULAMENTO ou de cancelar a CAMPANHA
a qualquer momento, a seu exclusivo critério, sem que, neste caso, tenham os Participantes direito a
qualquer compensação, seja a que título for. Nessa hipótese, os Participantes serão comunicados pela
ORGANIZADORA através dos mesmos meios utilizados para divulgação da CAMPANHA.

6.11. O descumprimento de quaisquer dos termos do presente REGULAMENTO acarretará a exclusão
imediata do PARTICIPANTE infrator desta CAMPANHA, com a perda de todos os direitos a esta inerentes,
sem que lhe caiba direito a qualquer compensação, seja a que título for.
6.12. A participação na presente CAMPANHA não gera qualquer outro direito aos PARTICIPANTES além
dos expressamente estabelecidos neste REGULAMENTO, uma vez cumpridas as suas exigências.
6.13. O REGULAMENTO desta PROMOÇÃO será disponibilizado pela ORGANIZADORA aos
PARTICIPANTES em sua página eletrônica pelo link: www.meugalobmg.com.br.
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