REGULAMENTO #APAIXONADOSBRZ

A presente campanha é promovida pela BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES
S.A, com endereço na Rua Padre Marinho, nº. 37, 4º andar, bairro Santa Efigênia, em Belo
Horizonte/MG, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.065.053/0001-41, sendo que neste
instrumento é doravante designada como “Empresa”, ao passo que o presente regulamento se
destina à campanha comercialmente designada como “#APAIXONADOSBRZ”.
I - CAMPANHA COMERCIAL
1.
A campanha “#APAIXONADOSBRZ” visa contemplar, em R$ 500,00 (quinhentos
reais), os Clientes da BRZ que direcionarem outros novos clientes à empresa.
II – PARTICIPAÇÃO
2.
Poderão participar da campanha promocional os efetivos ADQUIRENTES de unidades
habitacionais, prontas ou ainda em construção, dos empreendimentos da empresa, situadas
em qualquer município.
2.1. Por efetivo adquirente se entende aquela pessoa, natural ou jurídica, que
efetivou a compra de uma unidade habitacional da empresa, sem que tenha havido
rescisão contratual posterior.
2.2. Considera-se adquirido o imóvel, após a assinatura do contrato com a Caixa
Econômica Federal ou a quitação de todas as parcelas no caso de venda direta pela
Construtora.
2.3. Também podem participar da campanha adquirentes/proprietários de imóveis
em empreendimentos da BRZ, que compraram através de terceiros, e não
diretamente da construtora.
2.4. O adquirente precisará, obrigatoriamente, estar cadastrado no formulário
disponível na página https://apaixonados.brzempreendimentos.com/ para participar
da campanha.
3.
Os Adquirentes que queiram participar da campanha deverão estar ou se tornar
integralmente adimplentes em relação a todos os valores devidos à BRZ, bem como às parcelas
do financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal - CEF ou aos encargos da fase
de obras.
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3.1. Os Adquirentes com débitos vencidos em aberto acima de R$1.500,00 (hum
mil e quinhentos reais) apenas poderão fazer a indicação de 3 (três) novos clientes,
sendo que, neste caso, a inadimplência será acompanhada até o final do processo de
indicação. Caso ela persista, a participação do Adquirente não será válida.

III – FUNCIONAMENTO
4.
Os Adquirentes interessados na participação da campanha direcionarão novos
clientes através do formulário de indicação do “Painel do Apaixonado” ou por cadastro
espontâneo dos indicados no link individual fornecido ao Adquirente. Se esse novo cliente, que
foi direcionado pelo Adquirente, concretizar a aquisição de uma unidade habitacional da
empresa, bem como respeitar as demais disposições deste instrumento, fará jus à
contemplação mencionada no item 1.
5.
O participante está ciente de que, para assinatura do contrato de compra e venda
com a BRZ, o novo cliente deve ser aprovado pela CEF, no caso de contratação de
financiamento junto ao agente financeiro.
5.1 No caso de venda com financiamento, será requisito para o recebimento da
premiação pelo ADQUIRENTE a efetiva assinatura do contrato CEF pelo indicado.
5.2 No caso de venda direta, será requisito para o recebimento da premiação pelo
ADQUIRENTE o pagamento de, pelo menos, 20% do valor do imóvel pelo indicado.
6.
A participação na campanha promocional é gratuita e cumulativa, com exceção da
limitação prevista no item 3.2.
7.
O ADQUIRENTE não pode indicar a si mesmo, ainda que adquira novo imóvel junto à
BRZ, para os fins desta campanha.
8.
No momento do cadastro, o ADQUIRENTE receberá um link único, que poderá ser
compartilhado com conhecidos. O cadastro de indicação também poderá ser feito pelo próprio
ADQUIRENTE, na seção “Indique os seus contatos”, do Painel do Apaixonado.
9.
A indicação somente será válida caso o indicado, no momento na indicação, não
esteja registrado no “Hubspot” ou no PVI da BRZ, ou caso esteja registrado em qualquer destes
sistemas, porém sem interações nos últimos 120 (cento e vinte) dias. Ademais, para que a
indicação seja apta, ela deve constar na seção “Suas indicações”, do Painel do Apaixonado.

III - DURAÇÃO DA CAMPANHA
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10.
A campanha comercial “#APAIXONADOSBRZ”, ajustada conforme este regulamento,
terá validade por tempo indeterminado a partir do dia 10/06/2021, podendo a empresa, caso
queira, encerrá-la sem aviso prévio.
IV – CONTEMPLAÇÃO
11.
Cada contrato de compra e venda assinado pelo novo cliente, nos termos dos itens 5.2
e 5.3, dará direito ao ADQUIRENTE responsável pelo direcionamento a um crédito de R$500,00
(quinhentos reais), cujo acesso poderá ocorrer através de um cartão pré-pago ou através da
amortização de parcelas de seu saldo devedor junto à BRZ.
11.1. O cartão possui bandeira MasterCard e funciona na função “crédito” em todos
os estabelecimentos que aceitam esta bandeira, desde que tenha saldo disponível.
11.2. O saque do valor disponível no cartão está limitado a 30% do saldo deste.
11.3. O prazo de expiração do valor disponível no cartão é de 6 (seis) meses,
contados da sua solicitação.
11.4. A validação da entrega do prêmio somente poderá ser concluída após
assinatura do contrato CEF (quando cabível) e pagamento do sinal (pelo menos 20%
do valor do imóvel) pelo novo cliente.
11.5. O cartão será entregue pelos Correios ao ADQUIRENTE responsável pela
captação, até 60 (sessenta) dias após a assinatura do IPPCV pelo cliente e efetivação
da venda no sistema da BRZ, bem como confirmação dos dados cadastrais junto à
BRZ.
11.6. A empresa não será responsável por eventual atraso relacionado à confecção e
envio do cartão pelos Correios, imputável a terceiros.
12.
O ADQUIRENTE somente receberá a contemplação decorrente da campanha se tornarse ou permanecer adimplente junto à BRZ e a CEF, desde o cadastro para participação na
campanha até a efetivação da venda ao novo cliente.
V - REGRAS GERAIS
13.
Será desconsiderado o PARTICIPANTE que praticar ato ilegal, ilícito ou que contrariar
os objetivos e regras deste regulamento.
14.

A campanha não será válida em casos de permuta e/ou troca de unidades.

15.
O recebimento da contemplação somente se dará após a constatação
ADIMPLÊNCIA do PARTICIPANTE (com exceção dos casos previstos no item 3.1),
comprovação de sua situação de Cliente da BRZ (conforme item 5.1 “f)”), bem como
assinatura do contrato de compra e venda do novo cliente junto à BRZ, e do contrato
mútuo junto à CEF (no caso de venda financiada).
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16.
Com a participação no evento em referência, o PARTICIPANTE, desde já, concorda e
autoriza a utilização, gratuita, de seu nome, dos direitos de imagem e voz, inclusive fotografias,
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filmagens ou gravações, as quais tenham por objetivo promover a divulgação dos resultados e
consequentemente reforço de mídia publicitária, durante a promoção e após seu término,
ocasião em que poderá ser encaminhada comunicação à parte, sem qualquer ônus ou
encargos para BRZ, ou para empresa realizadora deste evento.
17.
A contemplação é pessoal e intransferível, não sendo admitida sua negociação ou
substituição por outra espécie de bens ou serviços.
18.
Em momento algum, poderá a BRZ ser responsabilizada por participações enviadas de
modo incompleto, incorreto, inválido e/ou impreciso, sem exclusão das demais situações
decorrentes de caso fortuito ou força maior.
19.
Nenhuma responsabilidade será assumida pela BRZ, no decorrer e posteriormente ao
período de participação nesta campanha, por quaisquer problemas que independam da
atuação e/ou intervenção da mesma, e que sejam decorrentes do envio incorreto ou
incompleto de informações e cadastro do PARTICIPANTE ou novo cliente e/ou outras ações
requeridas para a efetiva participação nesta campanha, incluindo, sem limitação, as tentativas
de fraude, e ou falsificação.
20.
Em atenção ao artigo 10 do decreto 70.951/72, não farão parte da premiação ou da
campanha medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido,
bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados e outros produtos que venham a ser relacionados
pelo Ministério da Fazenda.
21.
A participação nesta campanha não gerará ao PARTICIPANTE e/ou contemplado
nenhum outro direito ou vantagem que não esteja expressamente previsto neste
Regulamento.
22.
A participação na presente campanha não configura a atividade de corretagem de
imóveis ou intermediação de vendas, tendo em vista que a venda será realizada por corretores
devidamente inscritos no CRECI da respectiva região. O ADQUIRENTE responsável pelo
direcionamento apenas atuará compartilhando a sua experiência BRZ com sua rede de
contatos.
23.
A participação na presente campanha não configura vínculo empregatício, pela
ausência dos requisitos fático-jurídicos expressos nos artigos 2º e 3º da CLT.
24.
Ao aderir às condições desta campanha, os participantes declaram, desde já, que estão
cientes de todo o conteúdo deste Regulamento, e que concordam expressamente com todas
as cláusulas e condições nele estabelecidas.
25.
Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão
julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela BRZ.
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Belo Horizonte/MG, 06 de junho de 2021.

________________________________________
BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A.

________________________________________
PARTICIPANTE
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