
REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL: INDICAÇÃO PREMIADA - 
 NATAL PREMIADO SBTUR 2020 

 

1. Das regras gerais:  

O SBTUR - Viagens e Turismo S.A., situado na Av. Mauro Ramos, 1450, 11º andar, Centro,                
Florianópolis/SC, a título de benefício e por mera liberalidade resolve criar, exclusivamente            
para seus usuários ativos, a “Campanha Promocional Indicação Premiada - Natal Premiado            
SBTUR 2020”.  

Esta Promoção é cumulativa ao Indicação Premiada 2019 e à Campanha Novos Clientes - Natal               
Premiado SBTUR 2020. Dessa forma, os participantes acumulam os benefícios e condições já             
estabelecidas no regulamento da Campanha Promocional Indicação Premiada 2019 e da           
Campanha Promocional Novos Clientes - Natal Premiado SBTUR 2020. Ver:          
http://bit.ly/IndicacaoPremiada2019 e http://bit.ly/RegulamentoNatal2020 

Este regulamento será regido de forma suplementar pelo Regulamento Geral. Em caso de             
qualquer lacuna, dúvida ou ambiguidade, o Regulamento Geral deve ser utilizado para fins de              
interpretação deste regulamento. 

A vigência desta promoção é do dia 01 de novembro de 2020 até o dia 31 de dezembro de                   
2020 até às 12 horas, com validade em todo o território nacional, de acordo com as condições                 
de participação estabelecidas neste regulamento.  

 

Objeto/Benefícios:  

Ao Indicado: Ao ser indicado, ganha desconto de R$ 299,80 (duzentos e noventa e nove reais e                 
oitenta centavos) ou 100% de desconto na taxa de Subscrição ao Plano de Viagens SBTUR aos                
clientes indicados que adquirirem o Plano, ou seja, a taxa de Subscrição é R$ 0 (zero) durante a                  
vigência da campanha. Além disso, mediante ao pagamento da primeira taxa de manutenção             
mensal, o Indicado também ganha o direito de participar do sorteio previsto no regulamento              
da Campanha Promocional Novos Clientes - Natal Premiado SBTUR 2020.  

Ao Indicador: Ao indicar uma pessoa para se associar ao plano de viagens, durante o período                
de vigência desta campanha e após a confirmação do pagamento da primeira taxa de              
manutenção mensal do plano de viagens indicado, o indicador ganha, além do desconto de              
R$179,80 (cento e setenta e nove reais e oitenta centavos) nas taxas de manutenção mensais,               
conforme o regulamento original da Campanha Promocional Indicação Premiada 2019, o           
direito de concorrer às competições mensais previstas neste regulamento.  

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 participar  

O atual cliente SBTUR tem direito a indicar seus amigos, garantindo a esse novo cliente SBTUR                
o desconto de R$ 299,80 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) no pagamento                



da 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 página oficial da promoção           
(https://www.sbtur.com/indicacao-premiada/) e acessar o formulário de indicação ou entrar         
em contato em qualquer ponto de atendimento SBTUR (rede de lojas, atendimento on-line,             
telefone (48) 4001- 9200).  

 

2.1 Do Adquirente do Plano de Viagens SBTUR  

Será realizada análise de crédito do cliente para efetivação do cadastro.  

É necessário que o adquirente tenha conta corrente bancária ativa nos bancos credenciados ou              
cartão de crédito Visa, Mastercard, Elo, Dinners para o débito da taxa de manutenção mensal.  

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

 

2.2 Usuário SBTUR que indicou seus amigos  

O prêmio para o usuário que indica seus amigos para participar desta campanha é o desconto                
de R$179,80 (centro e setenta e nove reais e oitenta centavos) nas taxas de manutenção               
mensais para cada Plano adquirido, independente se o Plano é de 7, 14, 21 ou 28 diárias,                 
conforme o regulamento original da Campanha Promocional Indicação Premiada 2019. O           
desconto será realizado em até 30 dias após o pagamento da primeira taxa de manutenção               
mensal pelo seu indicado.  

Todo o usuário, cujo indicado adquire ao Plano, participa automaticamente das competições            
mensais. 

 

2.3 Participação da competição mensal 

A campanha é composta por 02 (duas) competições mensais, que iniciarão todo dia 01 e               
encerrarão todo último dia mês vigente, sendo que a primeira competição acontecerá do dia              
01 de novembro de 2020 a 30 de novembro e a última do dia 01 de dezembro a 31 de                    
dezembro de 2020.  

Os 03 (três) usuários que mais indicarem amigos para adquirir o Plano de Viagens SBTUR,               
durante as competições mensais, ganharão os prêmios abaixo:  

 

Colocação Quantidade Descrição 

1º lugar 01 iPhone 11 Apple com 64GB, Tela Retina HD de 6,1”, 
iOS 13, Dupla Câmera Traseira de 12 MP 



2º lugar 01 Smart TV LED 55" UHD 4K LG 55UN7310PSC Wi-Fi, 
Bluetooth, HDR, Inteligência Artificial ThinQ AI, 
Google Assistente, Alexa, Controle Smart Magic 

3º lugar 01 Apple Watch Series 3, 38 mm, Pulseira Esportiva e 
Fecho Clássico 

 

No caso de indisponibilidade de um dos produtos citados acima, o SBTUR se compromete em               
providenciar um outro modelo com as mesmas especificações técnicas. 

Os prêmios serão enviados ao endereço informado pelos vencedores no seu cadastro de             
associado em até 30 dias úteis após a data de fim da campanha, dia 31 de dezembro de 2020. 

 

2.4 Ranking 

Cada indicação vale 01 (um) ponto e a pontuação será contabilizada a partir do débito da                
primeira mensalidade de seu indicado.  

O ponto será creditado para a competição do mês vigente, conforme a data do débito da                
primeira mensalidade, ou seja, mesmo que o indicado tenha realizado o cadastro em uma              
data, a pontuação será dada na competição mensal relativa ao período do débito da              
mensalidade.  

O critério de desempate utilizado para usuários com a mesma pontuação será a data de               
filiação do associado: a premiação será concedida em favor do usuário que possuir a data de                
filiação mais antiga. 

 

3. Divulgação dos ganhadores  

A divulgação dos ganhadores das competições mensais será realizada por e-mails e outros             
canais de comunicação como redes sociais.  

Os contemplados serão notificados via e-mail, telefone ou WhatsApp. Caso não seja possível o              
contato com o vencedor no prazo máximo de 30 dias corridos, o prêmio será destinado para                
outros fins pelo SBTUR. 

O fechamento do ranking das competições mensais e a comunicação dos vencedores será             
realizada em até 05 dias úteis após o dia de encerramento da competição.  

 

SBTUR VIAGENS E TURISMO S.A. 

 


