
Promoção
Chame quem você 
ama para investir e 
acumule presentes 
exclusivos

REGULAMENTO



A Warren exerce a atividade de instituição de pagamentos, corretora e gestora de valores mobiliários, disponibilizando 
aos seus clientes uma plataforma de investimentos personalizada, tecnológica e sem conflitos de interesses. Assim, com 
o intuito de presentear seus clientes e atrair novos investidores, a Warren irá lançar, no dia 11 de junho de 2021, uma 
promoção: quanto mais pessoas o cliente chamar para investir na Warren, mais prêmios ele ganha. As pessoas 
convidadas também serão premiadas. A promoção vai até 12 de julho e as regras de participação estão presentes neste 
regulamento. Esta promoção é completamente independente da já existente na plataforma.

1. Considerações iniciais

Trata-se de uma promoção que tem por objetivo incentivar nossos clientes a trazerem mais pessoas para investirem na 
Warren. Tanto quem chama (“Convidador”) quanto quem for chamado e começar a investir (“Convidado”) será 
recompensado. Os prêmios estão estipulados no item 3 deste Regulamento. 
A vigência da promoção é de 11 de junho a 12 de julho. Colaboradores da Warren também poderão participar da 
promoção. 
Os prêmios, tanto para quem convidar quanto para quem for convidado e começar a investir, serão disponibilizados em 
até 30 dias após o encerramento da campanha (12 de agosto), e desde que cumpridos os requisitos estipulados no item 
4 deste regulamento.

2. Da Promoção

Clientes que convidarem novas pessoas, através do seu link pessoal da promoção, para investirem na Warren receberão 
de 1 a 5 prêmios, de acordo com o número de pessoas convidadas que efetivamente investirem na Warren.

1 Convidado = 1 ação da Marisa (AMAR3)
2 Convidados = 1 pantufa Investing Relax
3 Convidados = 1 cupom R$ 50,00 no Uber Eats
4 Convidados = 1 BDR da Netflix (NFLX34)
5 Convidados = Gift card de R$ 200,00 na Netflix

Os prêmios são cumulativos. Ou seja, se o cliente trouxer 5 pessoas, vai ter acesso à premiação 5 e também às 
anteriores. 

Novos clientes (ou seja, as pessoas que foram convidadas e que efetivamente investirem na Warren), receberão de 
presente 1 ação da Marisa (AMAR3).

*A premiação em ativos de renda variável está condicionada à compatibilidade com seu perfil de investidor. Se 
conservador, você receberá a premiação correspondente em saldo na sua conta remunerada.

3. Premiação*



4. Requisitos

Convidador

Serão premiados em até 30 dias após o encerramento da campanha os clientes cuja totalidade dos requisitos abaixo 
forem cumpridos.

1. Tiverem validado a sua participação através da landing page da campanha. Isso ocorre a partir do 
preenchimento do formulário, seguido do clique no botão de envio.

2. Compartilharem o link exclusivo que será gerado através da LP da campanha, e que será enviado diretamente 
para o e-mail do cliente convidador.

3. Fizerem até 5 novas pessoas começar a investirem na Warren durante o período da campanha.
4. Suas pessoas convidadas terem depositado um valor igual ou superior a R$ 500,00 na plataforma da Warren, na 

aba Conta, Carteiras ou Trade.
5. O valor depositado pelos convidados seja identificado pela Warren na plataforma no dia 12 de agosto. Ao 

convidar pessoas, reforce para seus convidados que a retirada parcial ou total do dinheiro da plataforma antes 
do período estipulado acarretará na anulação do seu prêmio e também do prêmio dele. 
Por exemplo: 3 pessoas convidadas por você depositam R$ 500,00 na plataforma na aba Conta, mas uma delas 
realizou um saque antes do dia 30 de julho. Você será contemplado apenas com os prêmios 1 e 2, e não com os 
prêmios 1, 2 e 3. 

Cumpridos todos os requisitos, os convidadores receberão o(s) presentes(s) em até 30 dias* após o período de 
vigência da campanha. 

*A pantufa (presente para quem trouxer 2 pessoas) poderá ser entregue até 30 de agosto, devido à logística de entrega, 
via Correios.

Referente à entrega dos presentes aos convidadores,  fica estipulado que:

- A ação da Marisa (AMAR3)* estará disponível aos contemplados na aba Trade, dentro da sua área logada.
- A pantufa será enviada para o endereço cadastrado pelo participante na plataforma. Lembre-se de verificar seu 

cadastro e garantir que ele esteja atualizado.
- O cupom de desconto no Uber Eats será enviado pela Warren para o email cadastrado na plataforma.
- O BDR da Netflix* estará disponível aos contemplados na aba Trade, dentro da área logada.
- O gift card da Netflix será enviado pela Warren para o email cadastrado na plataforma.

*A ação da Marisa (AMAR3) será fornecida aos participantes desde que o valor do ativo não ultrapasse R$ 10,00.  O BDR 
da Netflix (NFLX34) será fornecido desde que não ultrapasse R$ 70,00. Caso os preços ultrapasse, o teto estipulado, ações 
alternativas serão escolhidas pela Warren para presentear os ganhadores.



4. Requisitos

Novos clientes (convidados)

Serão premiados em até 30 dias após o encerramento da campanha os novos clientes (convidados) cuja totalidade dos 
requisitos abaixo forem cumpridos.

1. Acessar a landing page da campanha através do link enviado pelo cliente convidador. Somente assim a 
plataforma conseguirá identificar qual novo cliente veio por qual cliente já existente.

2. Após acessar a Landing Page, o convidado deve preencher o formulário e clicar no botão de envio para ser 
direcionado à plataforma, onde realizará a abertura de conta e primeiro depósito. Não estará apto a participar  
da promoção quem não realizar o preenchimento e envio do formulário.

3. Começarem a investir na Warren realizando um depósito de valor igual ou superior a R$ 500 durante o período 
de vigência da campanha, na Conta, Carteiras ou Trade

4. O valor possa ser identificado na plataforma no dia 12 de agosto. Ou seja, a remoção total ou parcial do valor 
referente ao primeiro depósito (R$ 500,00) acarreta a eliminação do participante convidado, excluindo a 
possibilidade de receber o prêmio.

Cumpridos todos os requisitos, os convidados receberão de presente 1 ação da Marisa (AMAR3)* em até 30 dias 
após o período de vigência da campanha. 

*A ação da Marisa será fornecida aos participantes desde que o valor do ativo não ultrapasse 10,00. Caso o preço 
ultrapasse o teto estipulado, uma ação alternativa será escolhida pela Warren para presentear os ganhadores.



A Promoção “Chame quem você ama para investir e acumule presentes exclusivos” ocorre de 11 de junho a 12 de julho. 

5. Vigência

Ao participar da Promoção, o Participante autoriza que a Warren, por prazo indeterminado e independentemente do 
pagamento de qualquer valor, utilize seu nome e imagem para promoção da marca nas páginas oficiais da Warren na 
internet: site, facebook, blog, twitter, e demais redes sociais que a Warren possua ou venha ter perfil, além de divulgação 
em materiais impressos de cunho promocional ou institucional, podendo ser solicitado para tanto a assinatura de 
termo/autorização à parte.

O Participante responsabiliza-se pelos dados fornecidos para participação na Promoção, inclusive com relação a 
eventuais danos a direitos de terceiros. 

Em hipótese alguma o ganhador poderá receber o valor do(s) prêmio(s) em dinheiro, trocá-lo ou, ainda, transferi-lo a 
terceiros.

A Warren poderá suspender, encerrar ou alterar este Regulamento a qualquer momento e por qualquer motivo.
A participação na Promoção implica na aceitação de todos os itens e condições deste Regulamento, disponível no link 
https://lp.warren.com.br/mes-dos-namorados.

Promoção válida somente para clientes B2C.

Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe de Atendimento (via chat disponível na Plataforma do site oficial 
da Warren) ou diretamente pelo e-mail meajuda@warren.com.br.

6. Disposições Gerais



warren.com.br

https://warren.com.br/

