
1. ONSIDERAÇÕES SOBRE PROMOÇÃO PARA ABERTURA DE NOVAS CONTAS 
COM PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO 



A referida campanha é promovida pela SAKS CONSULTORIA, ASSESSORIA, VIDA E 
PREVIDENCIA LTDA (“Saks”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
n°11.094.618/0001-84, com sede na Rua Saldanha Marinho, n° 374, sala 701, Centro, 
Florianópolis - SC, CEP 88010-450, na modalidade de “campanha de incentivo”. Tem 
como objetivo incentivar o investimento de longo prazo.



a. A promoção é válida em todo o território nacional e destinada exclusivamente a 
consumidores pessoa física, que ainda não possuem previdência privada com a SAKS, 
residentes e domiciliados no Brasil, considerados “Elegíveis” na forma deste Regulamento 
(individualmente, “participante” ou, simplesmente, “você”).



b. Para os fins deste Regulamento e participação na presente Campanha, são 
considerados Participantes “Elegíveis” as pessoas que preencherem todos os requisitos 
deste Regulamento, inclusive aqueles listados no item “a” acima.



c. Essa promoção dá o direito ao participante de receber um depósito de R$ 50,00  
ao concluir as etapas abaixo: 

1. Abrir uma conta na SAKS; 

2. Contratar um plano de previdência privada; 

3. Selecionar a opção Cartão de Crédito como meio de pagamento;

4. Ter seu primeiro pagamento aprovado



d. O valor de R$ 50,00 será aplicado e esta promoção não pode ser transferida, trocada 
por dinheiro, outros descontos, produtos e/ou serviços.



e. O valor de R$ 50,00 será investido no mesmo plano de previdência privada que foi 
contratado após a abertura de conta. Poderá ser resgatado conforme respectiva carência 
do plano.



f. A promoção é válida somente na contratação de planos de previdência com pagamento 
realizado através de cartão de crédito, devidamente cadastrado.
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g. Para receber o valor de R$ 50,00 na conta, é necessário finalizar o processo de 
contratação. Após, o valor do incentivo será depositado na conta do participante em 
até 10 dias úteis.



h. Ao receber os benefícios desta campanha, você concorda com os Termos e Condições 
da mesma.





2. Início e término da promoção



a. Esta promoção terá início em 04/11/2022 e término em 30/11/2022.





3. Início e término da promoção



a. Para participar da promoção, basta que o Participante entre na página da campanha, 
 baixe o App, e abra sua 

conta, fornecendo nome, CPF, e-mail e telefone /WhatsApp, dados estes coletados em 
conformidade com a LGPD, com as especificações constantes na Política de Privacidade, 
que o Participante encontra em .



b. Para inscrição nesta Promoção, você não está obrigado a fornecer quaisquer outros 
dados além do disposto no item “a”, sendo certo que, caso você opte por fornecer 
quaisquer desses dados à Saks, você estará concordando de forma voluntária com o uso 
de tais dados pela Saks para fins exclusivamente informativos, estatísticos, de estudo e 
planejamento de mercado, bem como para fins de verificação de informações dessa 
Promoção. A Saks não fornecerá qualquer dado que você enviar para inscrição nessa 
Promoção a qualquer terceiro, exceto na extensão necessária para cumprir as previsões 
desse Regulamento. Ao fornecer você autoriza a Saks a utilizar os dados para oferecer, 
direta ou indiretamente, novas promoções.



c. O não preenchimento de quaisquer das informações solicitadas no formulário 
mencionado no item “a”, invalidará a sua inscrição nesta Promoção ou, caso as 
informações fornecidas pelo Participante sejam incorretas, tal fato implicará na 
desclassificação do Participante.



d. Cada participante poderá cadastrar somente um CPF, sendo que cada CPF cadastrado 
dará direito a um depósito no valor de R$ 50,00, a ser realizado no prazo de 10 dias úteis. O 
CPF cadastrado não pode já possuir outro tipo de previdência contratada e com saldo 
ativo com a Saks. O depósito de R$ 50,00 é realizado mediante abertura de conta, 
contratação de previdência privada, escolha do Cartão de Crédito como meio de 
pagamento e primeiro pagamento ter sido aprovado.
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e. O Participante declara que somente fornecerá informações verdadeiras e corretas 
sobre si, passíveis de confirmação, e que não utilizará qualquer artifício, tal como, mas não 
limitado, ao uso de informações de terceiros, informações incorretas, incompletas, com a 
intenção ou não de burlar as regras de participação nesta Promoção e que possam 
configurar crime de falsidade ideológica ou documental, ciente de que poderá responder 
administrativa, cível ou criminalmente pelos atos praticados.





VIII. Disposições finais



a. Ao participar desta Promoção, o Participante declara que conhece e aceita todos os 
termos e condições do presente Regulamento.



b. A participação na presente Promoção caracteriza, por si só, a sua aceitação de todos os 
termos e condições estabelecidos neste Regulamento.



c. Nenhuma responsabilidade será assumida pela Saks no decorrer da Promoção e 
posteriormente ao período de participação nesta Promoção, por atos ou omissões de 
terceiros, incluindo, mas não se limitando a outros consumidores, empregados, 
prestadores de serviços, bem como por quaisquer condições, fatos ou circunstâncias 
relacionados ao acesso aos sistemas da Saks para a inscrição para participação nesta 
Promoção.



d.  As dúvidas, omissões ou controvérsias oriundas dessa Promoção serão dirimidas de 
forma soberana por uma comissão da Saks (Setor de Compliance).



e. Para mais informações, entre em contato com os canais de atendimento da Saks, 
através do e-mail  ou Central de Relacionamento, pelo telefone 
0800 878 0227.



f. Será invalidado e não dará direito a qualquer benefício nesta promoção a  prática de 
todo e qualquer artifício que objetive burlar as regras deste regulamento, sujeitando-se os 
infratores às sanções cabíveis, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.



g.  Na hipótese de conflito entre o disposto neste regulamento e o disposto nos demais 
materiais de divulgação da promoção, prevalecerá o disposto neste regulamento. 



h. Esta promoção 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. 
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i. A Saks 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 promoção ou da publicação do regulamento no aplicativo Saks 
por problemas de acesso à rede de Internet, intervenção de hackers, vírus, manutenção, 
queda de energia, falha de software e/ou hardware, bem como por caso fortuito ou força 
maior. Em tais hipóteses, a Saks não estará obrigada a prorrogar o período de 
participação.



j. A Saks reserva-se o direito de alterar este regulamento ou de cancelar a promoção a 
qualquer momento, a seu exclusivo critério, sem que, neste caso, tenha o participante 
direito a qualquer compensação, seja a que título for. Nessa hipótese, o participante será 
comunicado pela Saks por meio dos mesmos meios utilizados para divulgação da 
promoção. Não restando nada devido ao participante.



l. Fica eleito o Foro da Comarca de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com expressa 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais dúvidas, 
pendências e litígios oriundos deste regulamento, quando não solucionados nos termos 
expressos acima. 

Florianópolis, SC, 01 de novembro de 2022.
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