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CONDIÇÕES DO PROGRAMA DE INDICAÇÃO DE CLIENTES DO BANCO RCI (CDB) 

 1. O presente regulamento trata das condições do programa de indicação de clientes do 

Banco RCI Brasil S.A., instituição financeira, com registro de companhia aberta na categoria 

B perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), com sede na cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, na Rua Pasteur, 463, 2º andar, conjunto 204, inscrito no CNPJ sob o nº 

62.307.848/0001-15 (“Banco RCI”), que permite que os clientes do Banco RCI Brasil 

(“Clientes”), observados os critérios adiante descritos, convidem um número limitado de 

amigos e/ou pessoas com quem mantenham relacionamento (“Convidados”) para também 

serem clientes investidores do Banco RCI (“Programa de Indicação” ou “Campanha”). 

1.1. O Programa de Indicação de Clientes Pessoa Física é desenvolvido pelo Banco RCI, 

acima qualificado. 

1.2. O Programa de Indicação de clientes possui vigência entre os dias 01/06/2020 a 

31/12/2020, podendo ser prorrogado ou encerrado a critério do Banco RCI, sendo 

computados os bônus no respectivo período de vigência da Campanha, conforme cláusula 

6.2. 

1.3. O Banco RCI poderá alterar o prazo e as condições do Programa de Indicação de 

clientes a qualquer momento, a seu exclusivo critério, bem como poderá alterar ou modificar 

qualquer item referente às informações contidas neste regulamento, de acordo com as 

estratégias da organização, comunicando todos os participantes da Campanha.  

1.4. As indicações e ativações de códigos realizadas após o encerramento do Programa de 

Indicação não geram direito ao recebimento da bonificação aqui prevista. 

2. Para realizar os convites, os Clientes do Banco RCI devem ser: (i) Cliente investidor com 

cadastro e acesso ativo à plataforma de investimentos do Banco RCI. 

3. Os Convidados, para participarem do Programa de Indicação de clientes deverão: (i) ser 

maiores de 18 (dezoito) anos ou emancipados; (ii) terem o cadastro aprovado para acesso 

as plataformas digitais do Banco RCI e (iii) serem novos clientes, ou seja, não possuírem 

operação(ões) ativa(s) em CDB(s) vigente(s) no período da Campanha. 

3.1. Não são elegíveis para participação no Programa de Indicação os Convidados que, por 

qualquer motivo, tiveram o cadastro recusado pelo Banco RCI. 

3.2. A indicação dos Clientes não significa a obrigatoriedade de aprovação do cadastro pelo 

Banco RCI, haja vista que os Convidados deverão ser aprovados pela área de 

Compliance/cadastro do Banco RCI. 

4. O Cliente do Banco RCI poderá indicar os Convidados por meio de compartilhamento do 

link do Programa de Indicação disponível no aplicativo “CDB Banco RCI”, disponível na App 

Store e na Google Play. 

4.1. O Cliente do Banco RCI, ao acessar a plataforma e a funcionalidade de Indicação de 

Clientes através do APP CDB Banco RCI, gerará códigos identificadores personalizados 
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que poderão ser compartilhados através de link ou divulgação dos códigos com os 

Convidados. 

4.2. Os convites poderão ser feitos apenas pelos Clientes do Banco RCI. Não é permitida 

qualquer indicação por meios que não sejam realizados pelo próprio Cliente, por meio de 

terceiros, ferramentas ou mecanismos eletrônicos que não sejam os previstos neste 

regulamento. 

4.3. Cada Cliente terá direito a compartilhar 5 (cinco) códigos que serão, obrigatoriamente, 

validados apenas quando usados por novos entrantes na plataforma de digital do Banco 

RCI. Cada código deverá estar vinculado a um único Cadastro de Pessoa Física (CPF). 

4.4. Ao divulgar seu código do Programa de Indicação de clientes, o Cliente está 

expressamente concordando com todas as condições e disposições do presente 

regulamento. 

4.5. Cada Convidado poderá abrir somente 01 (um) cadastro por meio do Programa de 

Indicação de clientes. 

5. Para ativação do código recebido, o Convidado deve ativar o código dentro do app CDB 

Banco RCI, no menu “Indique e Ganhe”. 

5.1. Caso o Convidado não insira e confirme previamente o código antes de efetivar uma 

aplicação em qualquer produto disponível na plataforma digital do Banco RCI, o código não 

terá sido validado para apuração dos resultados e continuará vigente e disponível. 

5.2. Ao utilizar o código pessoal ou link enviado por um Cliente, o Convidado está 

expressamente concordando com todas as condições e disposições do presente 

regulamento. 

5.3 O bônus será efetivado apenas quando a validação do código recebido acontecer 

previamente ao investimento, ou seja, para receber o bônus tanto o Cliente quanto o 

Convidado devem estar de acordo com o mecanismo onde o Cliente envia o código e o 

Convidado deve ativá-lo primeiramente no menu “Indique e Ganhe” das plataformas, para 

então realizar novo investimento e se tornarem elegíveis ao benefício. 

6. O bônus será concedido para ambos, nos valores apresentados na tabela abaixo, desde 

que atinjam a elegibilidade para tal. 

CLIENTE: 
 

Soma dos valores aplicados pelos 

convidados (5 códigos) por rodada 

Bônus 

Acima de R$ 10.000,00 R$ 100,00 
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CONVIDADO: 
 

Valor da primeira aplicação. Bônus 

Mínimo de R$ 5.000,00 R$ 50,00 

  

 6.1. Para garantir a elegibilidade, o Cliente deverá ter indicado Convidado(s), o(s) qual(is): 

(i) deverá(ão) ter sido aprovado(s) pelo Banco RCI, nos termos das Cláusulas 3.1 e 3.2 

acima; e (ii) cuja somatória de investimentos em CDB(s) corresponda(m) a um montante 

mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), durante o período de vigência da Campanha. 

 6.2. Para garantir a elegibilidade, o Convidado: (i) deverá ter sido aprovado pelo Banco 

RCI, nos termos das Cláusulas 3.1 e 3.2 acima; e (ii) realizado investimento em um título de 

CDB(s) que corresponda(m) ao montante mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), durante 

o período de vigência da Campanha. Os demais investimentos realizados pelo Convidado, 

após a bonificação, não serão considerados para novos bônus. O bônus do Convidado é 

concedido apenas na primeira aplicação de cada novo CPF entrante nas plataformas, 

conforme regras descritas no item 5.3. 

 6.3. O valor do bônus será creditado ao Cliente, no primeiro dia útil subsequente ao 

atingimento do montante apresentado na Cláusula 6 e 6.1, o mesmo será convertido em 

CDB(s) de liquidez diária de emissão do Banco RCI, conforme condições do produto na 

data do crédito. 

 6.4. O valor do bônus será creditado ao Convidado, no primeiro dia útil subsequente ao 

atingimento do montante apresentado na Cláusula 6 e 6.2, o mesmo será convertido em 

CDB(s) de liquidez diária de emissão do Banco RCI, conforme condições do produto na 

data do crédito. 

 6.5. O bônus fica sujeito a tributação conforme legislação vigente do produto CDB. 

 6.6. A apuração do valor investido para garantir a elegibilidade do bônus ao Cliente poderá 

considerar em um único investimento de CDB ou em investimentos sucessivos de CDB(s), 

realizados durante a vigência da Campanha pelo(s) Convidado(s), desde que seja 

respeitado o valor total do somário por rodada apresentado no item 6. 

 6.7. O(s) CDB(s) de liquidez diária referentes ao bônus serão emitidos pelo Banco RCI com 

prazo de 721 dias a partir da data de aplicação, conforme condições e rentabilidade 

praticada na data do crédito para este produto específico. As demais características do 

título seguirão as regras do Banco RCI Brasil inerentes a este tipo produto bancário, 

inclusive quanto à tributação. 
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7. Assim que as cláusulas do item 6 forem atingidas e o Cliente receber o devido bônus, 5 

(cinco) novos códigos serão disponibilizados para uma nova rodada na plataforma digital do 

Banco RCI a fim de que o mesmo possa convidar outros participantes que respeitem as 

cláusulas do item 3, e assim ocorrerá, sucessivamente, até o final da vigência da 

campanha, limitado a ativação de 10 códigos por usuário. 

8. O Banco RCI Brasil comunicará ao Cliente e o Convidado por meio eletrônico, podendo 

ser por e-mail, SMS, push ou outro meio eleito pelo Banco RCI Brasil, quando houver 

recebimento de bônus disponível para utilização. 

9. Todas as regras, procedimentos e informações adicionais relacionadas ao Programa de 

Indicação de clientes serão disponibilizados pelo Banco RCI em sua página na internet, 

redes sociais, e-mail, APP CDB Banco RCI ou outro meio eletrônico utilizado pelo Banco 

RCI Brasil. 

9.1. O Banco RCI Brasil não se responsabiliza por quaisquer informações relacionadas ao 

Programa de Indicação de clientes realizadas por terceiros ou que não sejam realizadas por 

canais próprios do Banco RCI Brasil. 

10. O Banco RCI Brasil refuta qualquer informação relacionada ao Programa de Indicação 

de Clientes que: (i) dê garantias sobre concessão de crédito, oferecimento de outros 

produtos ou serviços bancários e/ou facilidade de abertura de cadastro; (ii) contenha 

informações sobre produtos comercializados pelo Banco RCI Brasil; (iii) faça anúncio sobre 

a venda ou distribuição de benefícios caso a pessoa convidada passe a ser cliente do 

Banco RCI em razão de uma indicação, exceto os expressamente previstos neste 

regulamento; e (iv) contenha qualquer fator de sorte ou envolva a participação em sorteio 

para recebimento da bonificação disponibilizada pelo Banco RCI Brasil. 

11. Sem prejuízo de outras disposições do presente Programa de Indicação, o Banco RCI 

Brasil poderá cancelar a participação do Cliente e/ou do Convidado no Programa de 

Indicação de clientes se for constatada, a qualquer momento: (i) irregularidade no 

cumprimento do presente regulamento ou dos objetivos do Programa de Indicação de 

clientes; (ii) prática de fraude; e (iii) divulgação de qualquer outro benefício que não os 

expressamente previstos neste regulamento. 

12. O Banco RCI Brasil não se responsabiliza caso o Cliente e/ou o Convidado tenham 

problemas de conexão com o aplicativo APP “CDB Banco RCI”. Os Clientes e os 

Convidados possuem expressa ciência de que poderão ocorrer eventos que tornem 

indisponível a realização de investimento ou outra forma de impedimento de caráter técnico, 

as quais não acarretarão qualquer dever de indenizar por parte do Banco RCI Brasil. 

13. Esta Campanha não se enquadra nas modalidades de sorte ou competição, não 

estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no Artigo 1º da Lei n° 5.768/71. 

14. Fica eleito o Foro da Comarca de Curitiba/PR, para resolver qualquer dúvida decorrente 

deste regulamento, de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. 

 


