
 

 

 

REGULAMENTO DA CAMPANHA 

 

Pix back 

 

1. DA CAMPANHA  

 

1.1 O presente regulamento (“REGULAMENTO”) dispõe acerca das condições da 

campanha Pix back (“CAMPANHA”) a ser promovida pelo BANCO PAN S.A., instituição 

financeira com sede na Avenida Paulista, nº 1.374, 16º Andar, São Paulo/SP, CEP 01310-

300, inscrita no CNPJ/ME sob o número 59.285.411/0001- 13 (“PAN”). 

 

1.2 A CAMPANHA tem por objetivo conceder parte dos valores gastos em compras 

realizadas no cartão de débito do PAN, por meio de créditos a serem enviados através 

de um Pix (“CARTÃO DE DÉBITO PAN” e “Pix back”, respectivamente), aos clientes 

do PAN que cumprirem com todos os prazos e requisitos deste REGULAMENTO 

(“PARTICIPANTES”). 

  

1.3 A CAMPANHA terá início às 00h00 do dia 01/11/2022 e encerramento às 23h59 

do dia 31/12/2022 (“PERÍODO DA CAMPANHA”).  

 

2. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  

 

2.1 Poderão participar da CAMPANHA todos aqueles que possuam a conta corrente 

do PAN (“CONTA DIGITAL PAN”), ou venham a abri-la, e sejam titulares do CARTÃO 

DE DÉBITO PAN, ou venham a adquiri-lo, durante o PERÍODO DA CAMPANHA. 

 

2.2 Para ter direito ao Pix back, os PARTICIPANTES deverão cumulativamente:  

 

i. Manter o CARTÃO DE DÉBITO PAN ativo e disponível para a realização 

de compras devidamente liquidadas no PERÍODO DA CAMPANHA e o 

PERÍODO DE CONCESSÃO;  

ii. Manter a CONTA DIGITAL PAN ativa e sem quaisquer irregularidades 

ou bloqueios durante o PERÍODO DA CAMPANHA e o PERÍODO DE 

CONCESSÃO; e 

iii. Realizar compras, por meio do CARTÃO DE DÉBITO PAN, que totalizem 

um valor mensal igual ou superior a R$ 700,00 (setecentos reais) durante 

o PERÍODO DA CAMPANHA. 

 

2.3 Não poderão participar desta CAMPANHA ou serão desclassificados:  

 

i. Os clientes que encerrarem a CONTA DIGITAL PAN durante o 

PERÍODO DA CAMPANHA e/ou PERÍODO DE CONCESSÃO;  

ii. Os clientes que cancelarem o CARTÃO DE DÉBITO PAN durante o 

PERÍODO DA CAMPANHA e/ou PERÍODO DE CONCESSÃO; 



 

 

iii. Os clientes que não realizarem compras, por meio do CARTÃO DE 

DÉBITO PAN, que totalizem um valor mensal igual ou superior a R$ 

700,00 (setecentos reais) durante o PERÍODO DA CAMPANHA; e 

iv. Aqueles clientes que possuam, de acordo com os exclusivos critérios de 

análise do PAN, suspeita ou comprovação em práticas fraudulentas ou 

de má-fé. 

 

2.4 Para fins do recebimento do Pix back, não serão computados como valores 

gastos em compras no CARTÃO DE DÉBITO PAN, no PERÍODO DA CAMPANHA, as 

transações: 

 

i. Realizadas em nome próprio;  

ii. Que sejam consideradas ilegais, fraudulentas ou sejam canceladas, de 

acordo com os exclusivos critérios do PAN; e/ou  

iii.  Saques e quaisquer outras transações realizadas através do CARTÃO DE 

DÉBITO PAN que não, exclusivamente, compras 

 

3. DA DISTRIBUIÇÃO DO PIX BACK 

 

3.1 O Pix back consiste na restituição de 0,4% (quatro décimos por cento), limitado 

a R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais, sobre o valor total dos gastos em compras 

realizadas pelo PARTICIPANTE por meio do CARTÃO DE DÉBITO PAN. O Pix back 

será pago através do envio de um Pix para a CONTA DIGITAL PAN do 

PARTICIPANTE em até 10 (dez) dias após o término de cada mês em que o 

PARTICIPANTE tenha cumprido com todos os requisitos deste REGULAMENTO 

(“PERÍODO DE CONCESSÃO”). 

 

3.1.1. Atingindo o valor máximo de R$ 50,00 (cinquenta reais) de Pix back por 

mês, o PARTICIPANTE não fará mais jus ao recebimento de novos Pix back, 

naquele respectivo mês. 

 

3.1.2. Expirado o PERÍODO DA CAMPANHA, o PARTICIPANTE também não 

fará mais jus ao recebimento de novos Pix back relacionados a esta 

CAMPANHA. 

 

3.1.3. O PARTICIPANTE fará jus somente ao recebimento do Pix back relativo 

ao mês em que a soma mensal de suas transações tenha totalizado um valor 

igual ou superior a R$ 700,00 (setecentos reais). 

 

3.1.4. O Pix back é vinculado a um CARTÃO DE DÉBITO PAN atrelado a sua 

respectiva CONTA DIGITAL PAN. 

 

3.2 O Pix back somente será creditado na CONTA DIGITAL PAN do 

PARTICIPANTE quando cumpridos todos os requisitos deste REGULAMENTO. 

 



 

 

3.3 O direito ao recebimento do Pix back é de uso exclusivo, pessoal e intransferível 

do PARTICIPANTE, não podendo ser cedido ou transferido a terceiros. 

 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

4.1 A simples participação na CAMPANHA já significa a aceitação total de todos os 

itens deste REGULAMENTO. 

  

4.2 Este REGULAMENTO estará disponível nas comunicações de marketing 

encaminhadas pelos canais oficiais do PAN, garantindo a todos o conhecimento pleno e 

prévio das suas condições. 

 

4.3 A CAMPANHA poderá ser alterada, prorrogada ou cancelada a qualquer 

momento, a critério do PAN, não sendo devida qualquer indenização aos 

PARTICIPANTES, a qualquer título. 

 

4.4 A presente CAMPANHA não se enquadra nas modalidades de sorteio, vale-

brinde, concurso ou operação assemelhada reguladas pelo Decreto nº 70.951/1972, Lei 

nº 5.768/1971 e Portaria nº 41/2008 do Ministério da Fazenda, não estando, portanto, 

sujeita à autorização prévia estabelecida na Lei nº 5.768/1971.  

 

4.5 As dúvidas e controvérsias deverão ser preliminarmente dirimidas pelo PAN, pela 

Central de Atendimento (Atendimento de 2ª a sábado, das 8h às 22h). Capitais e Regiões 

Metropolitanas: 4003-0101; Demais Localidades: 0800-888-0101. 


