
Regulamento Oferta de final de ano Rede – Já clientes Rede 

 

REDECARD S.A., com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos 

Penteado de Ulhôa Rodrigues, n° 939 – Loja 1 e 12º a 14º andares – CEP 06460-040, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 01.425.787/0001-04 (“REDE”) 

Disposição preliminar 

O presente regulamento estabelece as normas para a Campanha de fim de ano Rede 

(“Campanha”), destinada aos clientes credenciados à Rede, indicados neste Regulamento. 

Condições para participar da Campanha 

Clientes elegíveis:  

Poderão participar da Campanha clientes credenciados à Rede, com 

Equipamento instalado até 31/10/2017, e que tenham apresentado 

faturamento inferior a R$ 300.000,00 mil (trezentos mil reais) no mês de 

outubro/2017 (“Cliente elegível”).  

 

Como funciona: 

O Cliente elegível deverá consultar via Portal Userede, por meio de login e 

senha o seu desafio de faturamento mensal (“Desafio”) para ser elegível ao 

beneficio, efetuar o cadastro e realizar o aceite dos termos da Campanha. 

Para fazer jus  ao beneficio, o faturamento total durante os meses de de 

vigência deverá ser superior ao valor do Desafio. 

 

Será considerado válido para compor o Desafio o faturamento correspondente 

à vendas realizadas nas modalidades débito, crédito à vista e crédito 

parcelado, das bandeiras Visa, Mastercard, Hiper, Hipercard, Amex e Elo, 

excluindo bandeiras voucher e demais benefícios; 

Sobre o valor excedido ao Desafio será aplicada a taxa média ponderada das 

Taxas de crédito e débito do faturamento total do mês em questão; 

 

► O benefício consistirá em um crédito na conta corrente do Cliente que será 

equivalente ao valor da taxa média ponderada das descontadas sobre 

faturamento que exceder ao Desafio.  

A concessão do Benefício está limitada a incremento máximo de faturamento 

de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao mês. 

 

Para Clientes que possuem mais de um Ponto de Venda (“PV”), a meta será 

estabelecida por PV. Caso seja verificado, que o Cliente concentrou as vendas 

em um único PV para fins de atingimento do Desafio, não trazendo 

faturamento adicional, a Rede se reserva o direito de não efetuar a concessão 

do benefício. 

 



 

 

Período de validade da Campanha: Condições válidas para cadastros realizados entre 

23/11/2017 a 20/01/2018, observando-se as regras abaixo: 

 

Regras de vigência: 

Aceite/Cadastro até 31/12/2017: serão considerados para fins de concessão 

do benefício os faturamentos referentes aos meses de dezembro/17 e 

janeiro/18 

Aceite/Cadastro de 01/01/2018 a 20/01/2018: será considerado para fins de 

concessão do benefício o faturamento referente aoo mês de janeiro/18; 

Uma vez alcançado o Desafio, a Rede realizará o crédito dos valores na Conta 

Corrente do Cliente correspondentes aos meses de competência do 

benefício. O crédito será realizado uma única vez e ocorrerá entre os dias 

20/02/2018 e 05/03/2018. 

 

A Rede se reserva no direito de cancelar a Campanha a qualquer momento, sem 

aviso prévio. 

 

Veja como funciona: 

 
 

 

 
 

 Canais de cadastramento: Portal UseRede, Central de atendimento Rede e Aplicativo 

Rede.  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

As situações relativas à Campanha, não previstas no presente Regulamento, serão resolvidas 

pela Rede. 

Data de aceite da oferta: de 23/11/2017 a 31/12/2017

Dezembro'17 Janeiro'18 20/02/2018 a 05/03/2018

Desafio Mensal Proposto (A) R$ 12.000 R$ 12.000

Faturamento Realizado¹ (B) R$ 20.000 R$ 17.000

Valor Elegível ao Benefício (B-A) R$ 8.000 R$ 5.000

Taxa de MDR Descontada² 2,65% 2,65%

Valor de Reembolso³ R$ 212 R$ 133

Crédito em Conta - - R$ 345

Mês de Competência

Data de aceite da oferta: de 01/01/2018 a 31/01/2018

Dezembro'17 Janeiro'18 20/02/2018 a 05/03/2018

Desafio Mensal Proposto (A) R$ 12.000 R$ 12.000

Faturamento Realizado¹ (B) R$ 20.000 R$ 17.000

Valor Elegível ao Benefício (B-A) R$ 0 R$ 5.000

Taxa de MDR Descontada² 2,65% 2,65%

Valor de Reembolso³ - R$ 133

Crédito em Conta - - R$ 133

Mês de Competência


