
REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL INDICAÇÃO PREMIADA 2017 

1. Das regras gerais: 

 

O SBTUR - Viagens e Turismo S.A., situado na Av. Mauro Ramos, 1450, sala 07 e 08, centro, 
Florianópolis/SC, a título de benefício e por mera liberalidade resolveu criar, exclusivamente 
para seus usuários executivos, a “Campanha Promocional INDICAÇÃO PREMIADA 2017”.  

 

A vigência da campanha é do dia 13 de março de 2017 até o dia 07 de fevereiro de 2018, com 
validade em todo o território nacional, de acordo com as condições de participação 
estabelecidas neste regulamento e com o Estatuto Social do SBTUR. 

 

Objeto: esta campanha consiste em DESCONTO para aquisição do Plano de Viagens SBTUR e 
PROGRAMA DE PREMIAÇÃO, mediantes condições a seguir estabelecidas. 

 

DESCONTO - desconto de R$ 100,00 (cem) reais da taxa de Subscrição ao Plano de Viagens 
SBTUR aos clientes indicados que adquirirem o Plano; 

 

PROGRAMA DE PREMIAÇÃO – os usuários SBTUR, receberão os seguintes prêmios para as 
seguintes ações: 

a) Indicação: para cada indicado que adquirir o Plano de Viagens SBTUR, receberão Pontos 
SBTUR ou Diárias em hotéis conveniados SBTUR conforme regra disposta no item 3.1 desse 
documento; 

b) Missão: por realização de ação pontual, cuja descrição e condições serão divulgadas, 
receberão Pontos SBTUR ou descontos adicionais; 

 

SORTEIO ANUAL – ao final da promoção, haverá um sorteio entre todos os clientes com 
indicações válidas (que tiverem pago a primeira mensalidade do Plano SBTUR). Cada indicação 
válida valerá um cupom no sorteio; 

 

PONTOS SBTUR – refere-se à moeda oficial do Indicação Premiada, concedida ao USUÁRIO 
mediante indicações de amigos para adquirir o Plano de Viagens SBTUR e/ou participação de 
Missões, e acumulados em conformidade com as normas e/ou cada promoção ofertada. Um 
ponto SBTUR é equivalente a R$ 1,00 (hum) real ao ser resgatado e podem ser trocados por 
produtos e/ou serviços disponibilizados pelo Indicação Premiada.  

 

Esta promoção é válida para todo o território nacional e destinada aos usuários ativos do Plano 
SBTUR, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, que preencham as condições de 



participação estabelecidas neste regulamento e de acordo com o Estatuto Social. 

 

2. Como receber DESCONTO: 

 

Os usuários têm direito a indicar seus amigos, garantindo ao novo usuário SBTUR o desconto 
de R$ 100,00 (cem) reais na proposta de subscrição ao Plano de Viagens SBTUR, mediante 
apresentação do código promocional válido para esta promoção. 

 

O código promocional que garante o desconto é o CPF do usuário SBTUR. 

A utilização do código promocional deve ser feita durante a vigência da campanha. 

Para indicar um amigo basta acessar a home page (www.sbtur.com/site/indicacao-premiada) 
da promoção ou entrar em contato em qualquer ponto de atendimento SBTUR (rede de lojas, 
atendimento online, fone (048) 4001-9200).  

 

Os indicados que receberem o código promocional podem adquirir o Plano acessando ao site 
do SBTUR informando o CPF do amigo e o código do vendedor (opcional) ou contatando 
qualquer ponto de atendimento SBTUR (rede de lojas, atendimento online e fone (048) 
4001-9200). 

 

Ao adquirente do Plano de Viagens SBTUR é realizada análise de crédito do cliente para 
efetivação do cadastro. É necessário que o adquirente tenha conta corrente bancária ativa, nos 
bancos credenciados, para o débito da taxa de manutenção mensal ou cartão de crédito 
válido. 

 

A taxa de manutenção mensal deve ser paga mensalmente pelo indicado portador do código 
promocional e adquirente do Plano de Viagens. 

 

3. Como participar do PROGRAMA DE PREMIAÇÃO: 

 

3.1 INDICAÇÃO: Para o usuário que indica seus amigos a adquirir o Plano de Viagens SBTUR, o 
SBTUR concede premiação em Pontos SBTUR.  

 

Premiações por indicação: 

• 1ª indicação de 2017, ganha 40 pontos SBTUR.  

• 2ª indicação de 2017, ganha 60 pontos SBTUR.  



• 3ª ou mais indicações de 2017, ganha 70 pontos SBTUR. 

A premiação não varia se o Plano é de 7, 14, 21 ou 28 diárias. Todo o usuário, cujo indicado 
adquire ao Plano, participa automaticamente da premiação mensal.  

O crédito dos pontos é realizado em um dia útil após o pagamento da primeira taxa de 
manutenção mensal pelo seu indicado.  

 

Bônus: O cliente que indicar seu 3º cliente ao longo do ano de 2013, ganhará 1 Diária SBTUR 
em hotéis conveniados. A diária tem validade de 12 meses após a data de recebimento. O 
Bônus é creditado 1 (uma) vez ao cliente atingir a marca do terceiro indicado com primeira 
mensalidade paga e não se repetirá a cada 3 indicações.  

A utilização da Diária SBTUR em hotéis conveniados bônus se dará mediante disponibilidade 
do hotel, exceto feriados nacionais e eventos regionais. O uso desta diária é pessoal, 
intransferível, não prorrogável e não pode ser transformada em crédito para outros usos. 

 

3.2 MISSÕES: 

As missões correspondem ações promocionais cuja realização por parte dos usuários SBTUR 
resultará em prêmios com PONTOS SBTUR MAIS. A quantidade de pontos, o período de 
vigência da missão e a descrição das ações a serem realizadas serão informadas a cada 
lançamento de missão e ao longo da presente Campanha Promocional.  

 

A divulgação das missões será realizada pelo hotsite 
(www.sbtur.com/site/indicacao-premiada) da promoção, por rede social 
(facebook.com/sbturviagens) e/ou outros canais.  

 

3.4 Uso de PONTOS SBTUR Trata da disponibilização de portfólio de produtos e serviços, aos 
quais é permitido pagamento com pontos SBTUR pelo USUÁRIO, desde que o USUÁRIO tenha 
em sua conta um mínimo de pontos necessários para seja efetuada a troca pelo produto 
desejado. 

 

Cada Ponto SBTUR equivale a R$ 1,00 (hum) real ao ser resgatado para uso. Será realizado 
arredondamento para cima, caso o valor do produto não seja um valor inteiro, ou seja, um 
produto de R$ 127,60 será necessário 128 pontos SBTUR. A consulta ao portfólio de produtos e 
serviços para troca dos pontos está disponível no site do Indicação Premiada 
(www.sbtur.com/site/indicacao-premiada) e a confirmação da compra pode estar sujeita à 
disponibilidade.  

 

A SBTUR reserva-se o direito de oferecer produtos e serviços em valores promocionais, dentro 
de estratégias estabelecidas e desenvolvidas pela empresa, estando estes valores sujeitos à 
alteração. Os benefícios oferecidos podem ser suspensos a qualquer momento, sem prévia 



notificação. Exemplo: o Indicação Premiada poderá cancelar a qualquer momento o 
oferecimento de produtos com valores exclusivos. 

 

A operação de troca de pontos não pode ser desfeita. Uma vez retirados os pontos da conta e 
o pedido processado nos sistemas do INDICAÇÃO PREMIADA, a operação não poderá ser 
revertida. Em caso de cancelamento da compra do produto, os pontos serão devolvidos ao 
cliente, deduzidos os custos de cancelamento. 

 

Para uso dos pontos é imprescindível que o USUÁRIO esteja em dia com o pagamento da taxa 
de manutenção mensal. 

 

Os Pontos SBTUR tem validade de 02 (dois) anos, a partir da data da disponibilização. Os 
pontos vencidos serão retirados de sua conta, não existindo período de prorrogação para a 
perda de validade dos pontos, e, quando vencidos, não serão reembolsados. 

 

O Cancelamento do Plano de Viagens SBTUR implica na perda do direito do uso dos pontos 
eventualmente acumulados. 

 

A consulta de pontos pode ser realizada no ambiente restrito do USUÁRIO no site do SBTUR 
VIAGENS (http://www.sbtur.com), pelo Atendimento Online, Central de Atendimento 
(4001-9200 ou (048) 2106-4665) ou nas Lojas SBTUR.  

 

4. Como participar do SORTEIO ANUAL: 

 

Participam do sorteio todos os usuários SBTUR que realizaram indicações, cujos indicados 
adquiriram o Plano de Viagens SBTUR e tiveram a primeira taxa de manutenção mensal paga 
durante a vigência da campanha. Cada indicado vale 1 (um) cupom no sorteio anual. 

Para participar o usuário SBTUR precisa estar em dia com o pagamento da taxa de manutenção 
mensal. 

O sorteio correrá pela Caixa Econômica Federal e está autorizado sob Certificado de 
Autorização CAIXA nº 1-0290/2017. 

Será agraciado com o prêmio o USUÁRIO sorteado pela CEF ao término da promoção, no dia 
07/02, às 08h, conforme regras supra dispostas. Haverá apenas 1 (um) ganhador. 

O prêmio é 1 (um) automóvel FIAT Mobi Easy Zero Km 2017. O prêmio deve ser resgatado em 
até 30 dias após a data de sorteio (07/02/2018). Término da promoção, sorteio e divulgação 
do sorteado ocorrem no mesmo dia (07/02/2018). O prêmio não poderá ser resgatado em 
dinheiro e não haverá nenhum ônus ao sorteado para retirá-lo.  



 

5. Divulgação dos ganhadores 

 

A divulgação dos ganhadores da anual será realizada através do site da campanha 
(www.sbtur.com/site/indicacao-premiada), podendo ser também divulgada em outros canais 
de comunicação como redes sociais e outros. A divulgação oficial do ganhador será no mesmo 
dia do término da promoção. 

Os ganhadores autorizam, desde já, o uso da sua imagem e nome de forma gratuita para 
divulgação.  

 

6. Disposições Gerais 

 

Esta promoção não se enquadra nas modalidades de distribuição gratuita de prêmios dispostas 
na Lei 5.768/71 e decreto 70.951/72 e sua regulamentação, não se sujeitando, portanto, aos 
seus termos, inclusive no que se refere a necessidade de obtenção de autorização prévia. 

 

Fica eleito o foro da comarca de Florianópolis como único competente para dirimir toda e 
qualquer dúvida advinda deste regulamento, com renúncia expressa de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – REGULAMENTO COMPLEMENTAR – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 

REGULAMENTO 

 

 

Promoção válida em todo o território nacional, no período de 13/03/2017 a 07/02/2018 

Realizada pelo Sbtur - Viagens e Turismo S.A com sede na Av. Mauro Ramos, 1450, Lojas 07/08                 
E 11 Andar, Centro, Florianópolis, SC, CEP 88020-302 inscrita no CNPJ nº04.495.717/0001-02. 

 

Para participar da promoção Indicação Premiada SBTUR no período de 13/03/2017 a            
07/02/2018 18:00, os clientes do plano de viagens SBTUR deverão indicar seus conhecidos.             



Para cada indicado que adquira o Plano de Viagens SBTUR pagando a primeira mensalidade, o               
cliente SBTUR terá direito a 1 número da sorte. 

 

 

1. Para participar do sorteio, os Clientes do plano de viagens SBTUR deverão indicar             
conhecidos para adquirirem o plano. Para cada novo indicado que pagar a primeira             
mensalidade dentro do prazo da promoção, um número será entregue para o cliente             
indicador. 

 

2. Não poderão participar produtos vedados pelo Art. 10º do Decreto 70.951/72 sendo             
estes: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido,            
bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados. 

 

3. É proibida a conversão dos prêmios em dinheiro, de acordo com o Art. 15 – Parágrafo 5º                 
do Decreto 70.951/72. 

 

4. Não poderão participar da promoção funcionários da SBTUR. A empresa promotora           
providenciará a consulta por meio do banco de dados no momento da apuração. 

 

5. Forma de apuração: as loterias da caixa irão sortear e transmitir os números sorteados              
para que a empresa divulgue o ganhador. 

 

6. Local, data e horário da apuração: Dia 07/02/2018, às 18:00h, nas dependências da Sbtur              
- Viagens e Turismo S.A, localizado Av. Mauro Ramos, 1450, Lojas 07/08 E 11 Andar,               
Centro, Florianópolis, SC, CEP 88020-302, com livre acesso aos interessados. A empresa            
comprovará a propriedade dos prêmios em até 08 (oito) dias antes da data da apuração,               
de acordo com o Art. 5º do Decreto 70.951/72. 

 
 

7. O resultado da promoção será divulgado nas redes sociais e site da empresa E os               
contemplados serão comunicados pela empresa através de telefonema e e-mail. 

 

8. Prêmios:1 Fiat Mobi Easy zero Km ano 2017 no valor de R$ 29.727,00. 
 

 

9. Os prêmios serão entregues em até 30 dias, na sede da empresa sem qualquer ônus aos                
contemplados. A empresa promotora arcará com os custos de IPVA, transferência e            
emplacamento do veículo. A SBTUR arcará com a viagem do ganhador, caso o mesmo              
não reside em Florianópolis, SC para retirada do prêmio. 

 

 

10. Prescrição do direito aos prêmios: Caso o prêmio ganho não seja reclamado no prazo de               
180 dias contados a partir da data da apuração, caducará o direito do respectivo titular e                



o valor correspondente será recolhido pela empresa ao Tesouro Nacional como Renda da             
União, no prazo subseqüente de 10 (dez) dias conforme art. 6º do Decreto 70.951/72.  

 

11. O contemplado concorda com a utilização de seu nome, imagem e som de voz              
exclusivamente para a divulgação da promoção comercial pelo período de até 01 ano a              
partir da data de apuração. 

 

 

12. As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores participantes da           
promoção deverão ser preliminarmente dirimidas pelos seus respectivos organizadores         
e, posteriormente, submetidas à CAIXA/CEPCO. 

 

13. O PROCON local, bem como os órgãos conveniados, em cada jurisdição receberá as             
reclamações devidamente fundamentadas, dos consumidores participantes. 

 

 

14. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – Certificado de Autorização CAIXA no 1-0290/2017. 
 

 

 


