
CAMPANHA BLACK FRIDAY POINT PRO 2019 
  

1. Definições  
 
Campanha promovida por Mercadopago.com Representações Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº            
10.573.521/0001-91, com sede na Avenida das Nações Unidas, n° 3003, Parte E, Osasco - São Paulo,                
CEP 06233-903 (“Mercado Pago”): 
 

Mercado 
Pago 

Plataforma de pagamentos gerida pelo Mercado Pago 

Usuário 
Participante 

Pessoas físicas ou jurídicas que adquiram a maquininha Point Pro do Mercado Pago,             
durante o período de execução da Campanha. 

Crédito  Crédito (a título de restituição/“taxa 0%”) em sua conta Mercado Pago das taxas da              
maquininha Point Pro em transações de débito, crédito à vista ou parcelado, até o              
atingimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) transacionados por Usuário Participante           
(por CPF ou CNPJ). 

 
 
2. Período 
 

2.1. Campanha válida para as máquinas vendidas do dia 18/10/2019 até o dia 02/12/2019,             
observadas todas as condições e prazos estabelecidos neste Regulamento. Sendo que os            
reembolsos das taxas serão realizados em: 02/11/2019, 02/12/2019, 02/01/2020, 02/02/2020          
e 02/03/2020, considerando as transações realizadas até às 00h00 das referidas datas. 

 
3. Condições 
 

3.1. Estão aptos a participar todos os Usuários Participantes que cumpram todos os requisitos e              
condições ora expostos, incluindo, mas não se limitando a maiores de idade, que adquiram              
a maquininha Point Pro e venham a ser cadastrados e portadores de conta no Mercado               
Pago. 

 
 
4. Descrição da Campanha 
 

4.1. Campanha Black Friday Point Pro 2019 (“Campanha”) é uma campanha exclusiva para            
Usuários que adquirirem e utilizarem a maquininha Point Pro do Mercado Pago durante o              
período de execução da Campanha, sendo que os Usuários Participantes poderão receber            
de volta o valor das taxas de transação na função débito e crédito à vista ou parcelado, em                  
Crédito em suas respectivas contas Mercado Pago, limitado a R$ 10,000,00 (dez mil reais)              
transacionados. Após serão praticadas as taxas padrão da maquininha Point Pro do            
Mercado Pago. 

 
4.2. Os Usuários Participantes que adquirirem a maquininhas Point Pro do Mercado Pago pelos             

canais de Forças de Vendas e Revendedores deverão realizar uma transação de no mínimo              
R$ 1,00 (um real) durante o período entre 18/10/2019 e 02/12/2019. Além das maquininhas              
Point Pro adquiridas no período da Campanha, as maquininhas compradas pelos           
Revendedores de 01/07/2019 até 17/10/2019, se ativadas na período da Campanha,           
também terão todos os benefícios oferecidos pela presente Campanha.  

 
4.3. Com exceção do disposto na cláusula acima, não haverá outro valor mínimo de faturamento              

do Usuário Participante para que este tenha direito ao recebimento de volta das taxas nas               
transações realizadas na maquininha Point Pro, sendo que, no entanto, o reembolso das             
taxas ocorrerá somente até que os Usuários Participantes alcancem o faturamento de R$             
10.000,00 (dez mil reais) transacionados função débito e crédito à vista ou parcelado, sendo              
a data limite 02/03/2020. 

 
4.4. IMPORTANTE: O crédito pode ser retirado da conta Mercado pago para uma conta bancária              

com o custo de R$ 3,00 (três reais).  
 
4.5. O Crédito será disponibilizado na conta Mercado Pago do Usuário Participante, por CPF ou              

CNPJ, até 02/03/2020. 
 



4.6. O Crédito poderá ser utilizado na plataforma do Mercado Livre ou em qualquer outra              
plataforma em que o Mercado Pago esteja disponível como meio de pagamento. 

 
 

5. Disposições Gerais 
 

5.1. O Crédito não será cumulativo com outras promoções, campanhas ou descontos com            
cupom ainda que realizadas no mesmo período. 

 
5.2. O Crédito é pessoal e intransferível, estando vinculado ao CPF ou CNPJ de cadastro do               

Usuário Participante. 
 
5.3. O Mercado Pago se reserva o direito de, a qualquer momento, promover alterações deste             

Regulamento ao seu absoluto e exclusivo critério, o que pode incluir o cancelamento, a              
modificação ou a suspensão da Campanha, devendo, no entanto, comunicar publicamente           
tais alterações com a antecedência de 5 (cinco) dias.  

 
5.4. O Usuário Participante autoriza, desde já, sem qualquer ônus ao Mercado Pago, a             

utilização de seu nome, imagem, voz, em quaisquer meios de comunicação escolhido para             
divulgação da Campanha, por período indeterminado, a contar da sua participação, com o             
propósito de reforço de mídia publicitária e divulgação da Campanha em referência, bem             
como a utilização dos dados constantes no cadastro para comunicação de futuras ações             
promocionais. 

 
5.6. A simples participação nesta Campanha importará na expressa aceitação de todas as            

condições estabelecidas neste Regulamento que estará disponível na íntegra na seguinte           
página: https://www.mercadopago.com/mp-brasil/point/point-pro 

 
5.7. Serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras            

estabelecidas neste Regulamento bem como aqueles que participarem de quaisquer          
ocorrências de irregularidades julgadas contrárias aos objetivos desta campanha. Os          
responsáveis responderão, no que lhes couber, pelas perdas e danos decorrentes da            
referida conduta indevida, mantendo o Mercado Pago indene de quaisquer reclamações ou            
interpelações judiciais ou extrajudiciais em virtude dos prejuízos causados. 

 
 
5.8. Também serão automaticamente excluídos os Usuários Participantes que participarem de          

quaisquer ocorrências de irregularidades julgadas contrárias aos objetivos desta         
Campanha. 

 
5.9. Fica, desde já, eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para solução                 

de quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente Campanha. 
 
 


