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REGULAMENTO | BLACK FRIDAY



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 premiar investidores, a Warren irá lançar, no dia 03 de novembro, uma promoção: todo novo cliente, ou 
seja, toda pessoa que fizer o seu primeiro depósito na Warren dentro do período da promoção, irá receber o dobro 
do seu investimento, com limite até R$ 300,00. 
O participante concorda e autoriza, desde já, que a Warren utilize suas informações cadastrais para que lhe sejam 
enviadas informações, promoções ou divulgações, presentes ou futuras, relativas ou não a presente Promoção.

1. Considerações iniciais

Trata-se de uma promoção que tem por objetivo incentivar pessoas a investirem com a Warren para realizarem seus 
sonhos. Para isso, lançamos a seguinte promoção: cada pessoa que realizar seu primeiro depósito na Warren durante o 
período da campanha terá o valor dobrado, com limite de R$ 300,00. Ou seja, se o participante depositar R$ 300,00, 
receberá R$ 300,00. Se depositar R$ 200,00, receberá R$ 200. Não há limite para o valor do depósito, apenas do valor que 
será retornado (R$ 300,00). O valor mínimo para começar a investir com a Warren é R$ 30,00.
A vigência da campanha é de 3 a 30 de novembro, às 23h59min. A Warren irá dobrar o valor em até 90 dias após o 
encerramento da campanha, depositando a quantia em uma carteira de investimentos determinada pela Warren, desde 
que identificada na conta do cliente um valor igual ou superior ao depósito inicial. 
A promoção somente é válida para clientes B2C, não incluindo, assim, clientes B2B e colaboradores Warren.

2. Da Promoção

Todo novo investidor que realizar o primeiro depósito entre os dias 3 a 30 de novembro de 2021, às 23h59min, irá 
receber o mesmo valor do seu investimento, com limite até R$ 300,00, tendo ao fim, o dobro de seu aporte inicial. O valor 
será entregue ao investidor dentro de uma carteira de investimentos. Não há limite para o valor do depósito, apenas 
do valor que será retornado (até R$ 300,00).

3. Premiação

4. Requisitos
1. Após acessar a Landing Page da campanha a partir de um anúncio, ou via e-mail, é necessário preencher na Landing 
Page o formulário disponível e clicar no botão de envio. 

2. O participante será redirecionado para uma página da plataforma da Warren, onde dará início ao processo de 
abertura da conta. Siga as etapas indicadas na plataforma. Após preenchido e enviado o formulário, a Warren já terá o 
registro do seu interesse em participar, por isso, se ao iniciar o seu processo de abertura de conta você não concluir de 
imediato a abertura da conta até o primeiro depósito, não será desclassificado, desde que conclua todas as etapas até às 
23h59min de 30 de novembro de 2021. Ao retomar o processo, a plataforma irá direcionar você na etapa onde parou.
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3. Somente estão aptos a participar da campanha os participantes cujo o cadastro seja aprovado. 
Pessoas que tiverem seu cadastro não aprovado nesta etapa receberão uma notificação por e-mail, em até 1 dia útil, 
informando a necessidade de ajustes para aprovação.

4. Somente serão aceitos os participantes que após terem seu cadastro aprovado tiverem seu primeiro depósito 
identificado na plataforma até 30 de novembro, às 23h59min. 

Ao realizar o primeiro depósito, o participante deve atentar aos prazos de processamento da plataforma. Depósitos 
feitos via boleto bancário têm até 5 dias úteis para serem processados. Depósitos por transferência são processados em 
até um dia útil.

5. Somente serão premiados os participantes que, além de cumprirem o estipulado nos itens 1, 2, 3 e 4, mantenham o 
valor investido na plataforma até a entrega do prêmio, que ocorre em até 90 dias após o encerramento da campanha.

A Promoção Black Friday Warren: ative e ganhe em dobro ocorre de 03 de novembro a 30 de novembro de 2021, às 
23h59min. O dobro do investimento estará disponível ao cliente, dentro da área logada, em até 90 dias após o 
encerramento da promoção.

5. Vigência

Não serão válidos para a presente Promoção os depósitos feitos em período anterior ou posterior ao prazo de vigência 
deste Regulamento.

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 prêmio e 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/hubfs/Regulamento_black_friday_ative_e_dobre.pdf.

Promoção válida somente para clientes B2C. O prazo para reclamar o prêmio termina em 1° de abril de 2023. 

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
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