
 

Termos e Condições 
 
Concessão do dobro de cashback no Invest+ referente a transações realizadas na função 
crédito e somente com o cartão virtual do titular no período de 22/11/2021 a 29/11/2021, desde 
que as transações somem, no mínimo, R$ 200. Também serão consideradas elegíveis as 
compras realizadas com carteiras digitais (Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay e Garmin 
Pay), desde que realizadas com o cartão virtual. 
 
Serão consideradas elegíveis as transações realizadas pelo cliente que estiver com o programa 
Invest+ contratado e ativo durante todo o período da campanha até a data do crédito do valor 
adicional e que estiver em dia com o pagamento das faturas do seu cartão de crédito no dia 
08/12, às 23:59:59, sendo que no caso de pagamento via boleto, é necessário que a 
compensação tenha ocorrido até esta data. 
 
O cashback adicional será limitado a um valor máximo de R$ 1.000,00 por cliente. Apenas a 
primeira parcela de compras feitas durante o período da campanha será considerada elegível ao 
cashback adicional. Transações realizadas no período de 22/11/2021 a 29/11/2021 e canceladas 
até o dia 8/12/2021 não serão computadas para o pagamento do cashback adicional. 
 
O cashback adicional, referente à campanha, não será pago junto do cashback padrão. O 
pagamento do cashback padrão ocorrerá no 4° dia útil após o vencimento da fatura, mediante 
pagamento desta e com Invest+ ativo até a data de fechamento. A conversão referente a todas 
as transações realizadas será feita independentemente da campanha, com o percentual 
correspondente à variante do cartão de crédito em que as compras foram realizadas. 
 
O pagamento do cashback adicional será feito até 20/12/2021, sendo necessário que o cliente 
esteja com Invest+ ativo até esta data. 
 
Campanha não aplicável ao Programa de Pontos, sendo que só é possível trocar o Programa de 
Pontos para o Invest+ em dias úteis e que a mudança deve ser realizada até 1 dia útil anterior à 
data do fechamento da fatura do cartão de crédito.  
 


