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REGULAMENTO DO PROGRAMA ÁTOMOS

1
www.c6bank.com.br

Classificação: Pública

OBD 6.C v9.20220411

Para Clientes C6: vigente a partir de 05/10/2020

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
A transparência é um dos nossos valores. Por isso, queremos que os nossos documentos sejam claros e sabemos
que, para isso, o melhor é deixar tudo bem explicadinho, inclusive o que significa cada termo que a gente usa.
Nós pegamos os termos mais usados ao longo desse documento e criamos uma definição única que explica o que
significa cada um deles. Assim, ao invés de repetir várias vezes a mesma explicação, usamos só o termo que foi
definido.
Para facilitar, os termos que definimos sempre começarão com letra maiúscula. Então, quando você estiver lendo este
Regulamento e encontrar uma palavra que começa com letra maiúscula, é só consultar essa seção para ver o que
significa.
Pode ser que a gente decida criar alguma definição ao longo do texto. Nesse caso, ela estará entre aspas e em negrito,
mais ou menos assim: “Exemplo”.
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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
As regras para você ser um Participante do Programa Átomos.
•

•

Você precisa ter uma Conta C6. Lembre-se: a Conta C6 é só a sua conta no Brasil e não inclui a Conta Global C6™.
Se a sua categoria permitir que você acumule Pontos usando o Cartão de Crédito, lembre-se que só o portador do
Cartão Titular participa do Programa Átomos. Os portadores dos Cartões Adicionais não participam, mas acumulam
Pontos para o titular.
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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
Como você passa a participar do Programa Átomos e o que acontece depois disso.
•

Quando você abre sua Conta no C6 Bank, você é automaticamente cadastrado no Programa Átomos e passa a ter
uma Conta Átomos, que serve apenas para registrar quantos Pontos você acumulou, resgatou ou transferiu. Você
pode acessar sua Conta Átomos direto no Aplicativo C6.

•

Sempre que a gente entender necessário para sua segurança, vamos pedir algumas confirmações antes de você
acessar sua Conta Átomos.

•

Você não deve compartilhar seu login e senha de acesso à sua Conta Átomos e à sua Conta C6 com terceiros.

•

Lembre-se: é sua responsabilidade manter essas informações em sigilo!

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
Como funciona o acúmulo de Pontos. Recomendamos que você leia com atenção e veja também o Anexo I.
•

O acúmulo de Pontos é único para cada cliente: depende da categoria em que você se encontra e do tipo de Transação
feita. Para saber quais Transações acumulam Pontos na sua categoria e quantos Pontos você pode acumular por cada
Transação, veja o Anexo I.

•

O tempo que demora para os Pontos serem gerados varia conforme o tipo de Transação. Essa informação também
está no Anexo I, é só ir até o final do documento.
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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
Informações sobre promoções e ofertas que podemos criar e alterações que podemos fazer no Programa Átomos.
•

A qualquer momento podemos criar uma promoção ou oferta de acúmulo e/ou resgate de Pontos para uma
determinada categoria de Participantes.

•

Os prazos, preços, quantidades limite e tarifas dessas promoções e ofertas mudam conforme o caso. Mas não se
preocupe, essas e outras condições estarão disponíveis no Catálogo Átomos.

•

A qualquer momento pode acontecer uma mudança na lista de Parceiros, Fornecedores do Catálogo, produtos e
serviços disponíveis e quantidade de Pontos que você precisa para trocar por um produto ou serviço. Por isso, sempre
verifique as informações atualizadas no Aplicativo C6.

•

As Regras de Acúmulo também podem mudar, sempre respeitando os prazos legais.
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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
Algumas coisas que você precisa saber antes de resgatar e trocar seus Pontos por produtos e serviços do Catálogo
Átomos (exceto passagens aéreas). Recomendamos que você leia com atenção!
•
Para trocar seus Pontos, acesse o Aplicativo C6. Para garantir a sua segurança, podemos pedir algumas
confirmações e senhas.
•
Os produtos e serviços do Catálogo Átomos são oferecidos por terceiros, que são os Fornecedores do Catálogo.
São eles que definem as regras sobre prazo de entrega, cancelamento, devolução, frete etc. e nós não temos influência
sobre isso.
•

No caso de produtos, você pode pedir para entregar diretamente a você ou para outra pessoa.

•
Você é responsável por passar as informações de entrega corretas. Se perceber que passou alguma informação
errada, precisa entrar em contato com a gente em até 7 dias corridos do pedido. Depois disso, você perde o direito de
receber o produto e os Pontos não são devolvidos para a sua Conta Átomos.
•
Sempre que comprar um produto, não se esqueça que precisa ter alguém maior de 18 anos no local para receber.
Então, fique atento às datas de entrega e confirme que vai ter alguém disponível nesse dia!
•
Se o produto que você escolheu estiver em falta, o Fornecedor do Catálogo vai enviar outro parecido e com a
mesma qualidade ou com qualidade ainda melhor.
•
Se receber um produto diferente do que solicitou ou receber um produto com defeito, você precisa comunicar a
gente em até 7 dias corridos, contados da data de entrega do produto. Lembre-se: você precisa guardar a embalagem
do produto e mantê-la em perfeito estado. Se não, o Fornecedor do Catálogo pode não aceitar trocar o produto.
•
Se você devolver um produto, os Pontos só serão estornados para sua Conta Átomos se o Fornecedor do Catálogo
confirmar o cancelamento. O prazo para estorno é de até 7 dias úteis, contados de quando recebermos a confirmação.
•
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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
Algumas coisas que você precisa saber antes de resgatar e trocar seus Pontos por passagens aéreas direto
no Catálogo Átomos. Recomendamos que você leia com atenção!
•
Para trocar seus Pontos, acesse o Aplicativo C6. Para garantir a sua segurança, podemos pedir algumas
confirmações e senhas.
•
As passagens aéreas são oferecidas por companhias aéreas terceiras. Então, são elas que definem as
regras sobre bagagem, embarque, upgrade, tarifas, cancelamentos, alterações de voos etc. Nós não temos
influência sobre isso.
•
Para emitir uma passagem, você precisa preencher todos os campos pedindo seus dados. Lembre-se:
você é responsável por preencher seus dados corretamente, conferir que não há erros e que estão idênticos ao
seu documento de viagem!
•
Depois que você solicita a emissão da passagem, não é possível voltar atrás. Só estornamos seus Pontos
se a companhia aérea confirmar o cancelamento.
•
Algumas companhias aéreas podem cobrar taxas, tarifas e tributos adicionais para emitir a passagem.
Seu pagamento deve ser feito diretamente para a companhia aérea e não pode ser em Pontos.
•
Como funciona o processo: 1) você solicita a emissão da passagem no Catálogo Átomos; 2) enviamos um
e-mail para você confirmando que recebemos a solicitação e enviamos para a companhia aérea; 3) a cia aérea
nos responde falando se a passagem foi emitida ou não; e 4) se tiver sido emitida, enviamos um e-mail para
você com o bilhete eletrônico. Se não tiver sido emitida, enviamos um e-mail informando sobre isso e
estornamos os Pontos a você. Se não receber o bilhete eletrônico em até 24 horas, entre em contato com a
gente.
•
O valor que aparece quando você solicita a emissão da passagem só é mantido se você fizer o pagamento
e este for confirmado, a companhia aérea confirmar a disponibilidade de assentos e efetivamente emitir a
passagem.
•
Não nos responsabilizamos se a companhia aérea não emitir a passagem por falta de assentos disponíveis
ou por qualquer outro motivo que a tenha impossibilitado de emitir essa passagem.
•

Não nos responsabilizamos por danos, perdas e prejuízos que as companhias aéreas vierem a causar.

•
É sua responsabilidade verificar as informações sobre vistos, seguro viagem, vacinas e documentos
necessários para a sua viagem, além do fuso horário e horário de verão do destino.
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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
Algumas coisas que você precisa saber antes de resgatar e transferir seus Pontos para programas de recompensas
de Parceiros ou trocar seus Pontos direto por produtos e serviços de Parceiros. Recomendamos que você leia com
atenção!
•

Antes de transferir ou trocar seus Pontos, você precisa fazer um cadastro junto ao Parceiro.

•

Você só pode transferir ou seus Pontos se você for destinatário e titular do cadastro. Ou seja, não pode transferir
para amigos, família, etc.

•

Assim que o Parceiro confirmar a transferência: 1) os Pontos transferidos são excluídos da sua Conta Átomos; 2)
você não pode cancelar a transferência; e 3) você deve trocar os pontos transferidos direto com o Parceiro e de
acordo com as regras dele.

•

É sua responsabilidade confirmar, antes de solicitar a transferência dos Pontos, que os dados que incluiu estão
corretos. Depois que você já tiver solicitado, não tem como cancelar. Lembre-se: sempre revise esses dados com
cuidado!

•

As condições para transferência de Pontos (quantos reais cada Ponto vale, qual o limite de Pontos que podem ser
transferidos etc.) são definidas a cada Parceiro. Essas condições estarão disponíveis no Aplicativo C6 no momento
da solicitação de transferência.
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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
O que acontece se você não reconhecer alguma movimentação na sua Conta Átomos.
•

Se você identificar um resgate de Pontos ou transferência para programas de Parceiros que não reconhece, nos avise
imediatamente. Se você não avisar em até 7 dias corridos do resgate ou transferência, nós vamos entender que está
tudo certo.

•

Se confirmarmos que o resgate ou transferência foi indevido, este será cancelado e os Pontos devolvidos para a sua
Conta Átomos.

•

Se suspeitarmos de fraude da sua parte, podemos adotar os procedimentos da Cláusula 14, além de medidas legais
e judiciais.
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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
O que acontece com os seus Pontos quando você cancelar uma Transação (seja porque exerceu seu direito de
arrependimento e cancelou uma compra, devolveu um produto, não reconheceu uma Transação feita etc.)
•

Se você cancelar uma Transação, os Pontos gerados serão considerados indevidos, como se não tivessem
existido.

•

Se esses Pontos indevidos ainda não tiverem sido creditados na sua Conta Átomos, você não vai notar diferença
– esses Pontos vão continuar não sendo creditados e a sua Conta Átomos não vai sofrer nenhuma alteração.

•

Se esses Pontos indevidos já tiverem sido creditados na sua Conta Átomos, logo em seguida a gente vai excluir a
mesma quantidade de Pontos da sua Conta Átomos.

•

Se, por algum motivo, você já tiver usado esses Pontos indevidos, mas não tiver saldo suficiente na sua Conta
Átomos, ela vai ficar bloqueada até que você acumule Pontos em número suficiente para cobrir esse saldo devedor.
Ou seja, até você acumular novamente esses Pontos que gastou, você não vai conseguir fazer nenhuma
movimentação na Conta Átomos.

•

Dependendo da situação, a gente pode escolher cobrar o saldo devedor em dinheiro. Nesse caso, você precisará
pagar o equivalente, em moeda nacional, ao saldo devedor decorrente dos Pontos indevidos que você usou.

•

Por último, mas não menos importante: se suspeitarmos de fraude da sua parte, podemos adotar os procedimentos
da Cláusula 14, além de medidas legais e judiciais.
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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
Listamos o que você não pode fazer com os seus Pontos. Recomendamos que você leia com atenção!
•

Você não pode:
1) vender seus pontos (a não ser que seja para a gente);
2) transferir seus Pontos para terceiros (a não ser que a gente autorize);
3) transferir as obrigações e direitos relativos aos seus Pontos para terceiros; e/ou
4) incluir seus Pontos em testamento.

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
Em quais situações seus Pontos podem ser bloqueados. Recomendamos que você leia com atenção!
•

•

Seus Pontos vão ficar bloqueados e você não vai poder resgatá-los ou transferi-los se:
1)

Acontecer qualquer situação que cause o bloqueio da sua Conta Átomos. A gente descreveu quais são essas
situações em outras cláusulas desse Regulamento, vale a pena dar uma olhada de novo!

2)

Nos casos em que a sua categoria te permitir acumular Pontos via cartão de crédito, se você deixar de pagar
sua Fatura na data de vencimento. Lembrando que, se você já tiver usado os Pontos que acumulou nessa Fatura
não paga, você vai ficar com um saldo devedor na sua Conta Átomos até pagar a Fatura.

3)

Se ficar 6 meses seguidos sem fazer uma Transação que acumule Pontos, os Pontos que você tiver na sua
Conta Átomos serão bloqueados.

Se os seus Pontos tiverem sido bloqueados porque você ficou 6 meses seguidos sem fazer uma Transação que
acumule Pontos, não se preocupe! Assim que você fizer uma transação que acumule Pontos e eles forem creditados
na sua Conta Átomos, todos os seus Pontos serão desbloqueados.
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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
Em quais situações você pode ser excluído do Programa Átomos e ter seus Pontos e Conta Átomos cancelados.
Recomendamos que você leia com atenção!
•

Você será excluído do Programa Átomos e seus Pontos e Conta Átomos serão automaticamente e imediatamente
cancelados se:
1)

Você descumprir qualquer uma das obrigações que estão desse Regulamento. (tome cuidado, em especial,
com as vedações que se encontram na Cláusula 12)

2)

Você encerrar a sua Conta C6 ou nós a encerrarmos, independentemente do motivo

3)

Você ficar 12 meses seguidos sem fazer uma Transação que acumule Pontos. Ou seja, no 1º dia do 13º mês
você é excluído do Programa Átomos e seus Pontos são cancelados.

4)

Você usar ou tentar usar os Pontos pra qualquer coisa que envolva lavagem de dinheiro, financiamento ao
terrorismo, comprar um bem ou serviço ilício ou pra qualquer coisa ilícita

5)

Suspeitarmos que você está envolvido em alguma fraude, seja com relação ao Programa Átomos ou outro
produto ou serviço nosso

6)

Você falecer.

Lembre-se: em caso de falecimento, os Pontos não são transferidos para ninguém, incluindo seus herdeiros ou
sucessores, nem mesmo se eles forem portadores de um Cartão Adicional.
•

Ainda que você venha a ser cadastrado de novo no Programa Átomos, os Pontos cancelados não podem ser
recuperados.

7)
•
[-www.c6bank.com.br
•
]
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•

[--]
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O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI?
Algumas disposições mais genéricas, que não cabiam muito bem nas outras cláusulas. Quase todas elas
costumam ser incluídas na maioria dos contratos e seguem um formato muito parecido.
•

Todos os anexos fazem parte desse Regulamento e só podem ser lidos em conjunto. Se tiver algo no
Regulamento conflitante com o que está em algum anexo, sempre considere o que está no anexo!

•

Para ter certeza de que qualquer pessoa pode ter acesso a esse Regulamento, ele está registrado em cartório
e publicado em nosso site. Se alterarmos o Regulamento, também vamos registrar essa alteração em cartório
e publicar o documento atualizado em nosso site. Se você não concordar com as alterações, poderá pedir a
sua exclusão do Programa Átomos.

•

Se esse Regulamento for discutido judicialmente e alguma cláusula for desconsiderada, as demais não serão
afetadas.

•

Para que a gente possa gerir sua Conta Átomos e você possa resgatar seus Pontos e trocar por produtos e
serviços no Catálogo Átomos ou transferi-los para programas de recompensas de Parceiros, precisamos coletar
alguns de seus dados e compartilhar com terceiros, Fornecedores do Catálogo e os próprios Parceiros. Não se
preocupe que isso será feito com muita segurança e não faríamos nada sem o seu ok - você já aceitou essa
coleta e compartilhamento quando baixou o Aplicativo C6 e aceitou a Política de Privacidade.

•

Se em algum momento a gente não exercer um direito previsto em alguma cláusula desse Regulamento, isso
não significa que abrimos mão desse direito, ou que alteramos essa cláusula. Considere isso como uma
exceção.

•

De tempos em tempos vamos precisar entrar em contato com você para tratar de assuntos relacionados ao
Programa Átomos e poderemos fazê-lo por meio de carta, e-mail, SMS, push e/ou direto pelo Aplicativo C6.

•

Esse Regulamento foi feito com base nas leis do Brasil e são essas as leis que se aplicam a ele.

•

Se tivermos que discutir judicialmente esse Regulamento, isso será feito no foro do seu domicílio.

•

Por último, mas não menos importante: se você tiver qualquer dúvida, sugestão, elogio, reclamação ou crítica,
deixamos ali embaixo os telefones da nossa Central de Atendimento, horários de atendimento e endereços de
e-mails para contato. Se quiser reportar alguma conduta suspeita dos nossos colaboradores, parceiros ou
clientes, também deixamos o endereço eletrônico do nosso canal de transparência.
Obrigado por chegar até aqui!
Time C6
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