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REGULAMENTO DA CAMPANHA PROMOCIONAL 

"Promoção Compre com PayPal" 

Esta campanha promocional, denominada “Compre com PayPal” (“Promoção”) é promovida pela PAYPAL 
SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA., com sede na Av. Paulista, 1048, 13º andar, São Paulo/SP, CEP 01310-
100, inscrita no CNPJ sob o nº 10.878.448/0001-66 (“PayPal”), em todo território brasileiro (“Área de 
Abrangência”), e tem por objetivo incentivar clientes a pagarem através do sistema de pagamento PayPal 
para ganhar um cupom de desconto. 

A participação na Promoção implicará aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Regulamento da 
Campanha Promocional Compre com PayPal (“Regulamento”). 

1. PERÍODO PROMOCIONAL 

a) A Promoção terá início a partir de 0 (zero) hora e 0 (zero) minuto do dia 8 de novembro de 2018 
e terminará às 23 (vinte e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia 15 de janeiro de 
2019 (“Período da Promoção”). 

2. PARTICIPANTES 

a) Clientes elegíveis para participar da Promoção: Clientes PayPal que (i) tenham mais de 18 anos; 
(ii) sejam titulares de suas respectivas contas do PayPal; (iii) tenham uma conta do PayPal em 
conformidade com o Contrato de Usuário PayPal e com as políticas que fazem parte do; e (iv) 
tenham recebido do PayPal convite por e-mail cadastrado e válido na conta PayPal para 
participar da Promoção (“Clientes Elegíveis”). 
 

b) Clientes não elegíveis para participar da Promoção: Clientes PayPal com contas PayPal em 
restrições, limitadas, suspensas ou canceladas durante o Período da Promoção ou que não 
cumpram os requisitos do item “2-a” acima não são elegíveis para participar da Promoção. 

3. COMO PARTICIPAR 

a) Clientes Elegíveis, interessados em participar da Promoção, deverão efetuar compras que 
somem no mínimo R$ 1.000,00 (um mil e duzentos reais), realizadas unicamente através da conta 
do PayPal em sites que aceitem PayPal como meio de pagamento, durante o Período da 
Promoção.  

 
b) Clientes Elegíveis que cumprirem com as regras da Promoção e efetuarem compras, nos termos 

do item “3-a” acima, que somem valores (i) maiores ou iguais a R$ 1.000,00 (mil reais) e menores 
ou iguais a R$ 1.199,99 (mil cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), irão receber 
1 (um) cupom de desconto de R$ 30,00 (trinta reais) em suas contas PayPal; (ii) maiores ou iguais 
a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e menores ou iguais a R$ 1.499,99 (mil quatrocentos e 
noventa e nove reais e noventa e nove centavos) irão receber 1 (um) cupom de desconto de R$ 
45,00 (quarenta e cinco reais) em suas contas PayPal; ou (iii) maiores ou iguais a R$ 1.500,00  (mil 
e quinhentos reais) irão receber 1 (um) cupom de desconto de R$ 60,00 (sessenta reais) em suas 
contas PayPal.  

 
c) Os sites que aceitam PayPal e que serão considerados como válidos para contabilização das 

compras realizadas para fins de participação nesta Promoção estão listados em 
https://www.paypal.com/br/webapps/mpp/shop/national-sites e 
https://www.paypal.com/br/webapps/mpp/shop/international-sites. 
 

https://www.paypal.com/br/webapps/mpp/shop/national-sites
https://www.paypal.com/br/webapps/mpp/shop/international-sites
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d) Para fins desta Promoção, serão disponibilizados 10.000 (dez mil) cupons de desconto 
(“Cupons”), aos 10.000 primeiros Clientes Elegíveis que tiverem cumprido a mecânica 
promocional e recebido o e-mail para resgatar o Cupom na conta PayPal. 

4. EXCLUSÕES 

a) Entre as compras realizadas pelos clientes durante o Período de Promoção para fins de 
participação nesta Promoção, não serão contabilizadas doações, compras canceladas e/ou 
reembolsadas e transações de envio de dinheiro. A Promoção é válida somente no Brasil e 
limitada à soma de valores em reais, de acordo com conversão de moeda na data de pagamento. 
A oferta é intransferível. O valor do Cupom de desconto não pode ser sacado da conta PayPal. O 
PayPal se reserva o direito de cancelar, suspender ou alterar parte ou a totalidade da oferta a 
qualquer momento, sem aviso prévio e por qualquer motivo. 

 
b) Serão sumariamente excluídos da Promoção e não serão considerados elegíveis para o 

recebimento dos Cupons, os participantes que cometerem qualquer tipo de fraude, manipulação 
e/ou violação aos termos deste Regulamento; ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal 
e civil, nos termos da legislação vigente.  

5. REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DO CUPOM 

a) Caso atenda aos requisitos indicados nos itens 2 e 3 acima, o cliente se tornará elegível para 
participar da Promoção e eceberá, em até 23 (vinte e três) dias contados do término do Período 
da Promoção, um e-mail contendo um link para ativar o Cupom em sua conta PayPal. 
 

b) Durante o Período da Promoção, cada cliente poderá receber apenas 01 (um) único Cupom. 
 

c) O Cupom precisa ser ativado de acordo com as instruções contidas no e-mail de seu envio para 
ter validade e somente então será aplicado automaticamente na próxima compra em lojas que 
aceitam PayPal como meio de pagamento, exceto para pagamentos realizados nas plataformas 
da Uber.  

 
d) O Cupom poderá ser utilizado até o dia 28 de fevereiro de 2019 em compras de valor mínimo de 

R$ 15,00 (quinze reais), não sendo válido para compras parceladas e pagamentos realizados nas 
plataformas da Uber. 
 

e) O valor da compra que ultrapassar o valor do Cupom deverá ser pago integralmente pelo cliente; 
 

f) O Cupom deverá ser utilizado conforme o prazo de validade indicado no item “5-d” acima. 
Decorrido esse prazo, o cupom perde a validade e não poderá mais ser utilizado para compras 
futuras. 
 

g) O Cupom é válido apenas para compras realizadas em moeda corrente nacional (reais), em sites 
brasileiros, não podendo ser utilizado para compras em qualquer moeda estrangeira. 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos clientes devem ser encaminhadas por 
meio dos canais de comunicação indicados no site www.paypal.com.br.  

 

http://www.paypal.com.br/
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