
TERMOS E CONDIÇÕES:

CLUBE CURTA+

COORDENAÇÃO DE LOYALTY - BRBCARD



BRBCARD
O Curtaí é um Programa de Relacionamento administrado pela BRBCARD, de Razão Social:

CARTAO BRB S/A, CNPJ: 01.984.199/0001-00, Inscrição Estadual: 0737871700178, sediada no

endereço: Q SAUN QUADRA 5 BLOCO C TORRE III, sn - SALA 701 E 801 – Asa Norte, Brasília,

CEP: 70040-250. Uma sociedade integrante do conglomerado Banco de Brasília (BRB),

constituída em 23 de julho de 1997, com o objetivo de comercializar e administrar o portfólio de

produtos e serviços dos cartões do BRB. Trata-se de uma companhia genuinamente brasiliense,

que valoriza sua regionalidade e está sempre atenta às necessidades de seus clientes e do

mercado de meios de pagamentos, atuando com um portfólio diversificado de produtos que

inclui cartões de crédito, débito, múltiplos e pré-pagos. Com foco principal de atuação na

região do Centro-Oeste, notadamente no Distrito Federal, a BRBCARD atua com a plataforma

de distribuição do seu controlador BRB para atender a esse mercado de consumo que, além

das agências e correspondentes, possui importantes canais de atendimento, tais como: as

Redes Cirrus e Plus, o Banco 24 horas e a rede compartilhada com o Banco do Brasil S/A.

No Programa de Relacionamento Curtaí, o cliente do Banco BRB ou da BRBCARD acumula

pontos através de transações realizadas com o seu cartão, na função crédito, ou com compras

no Marketplace disponibilizado na página do Programa. Os pontos acumulados podem ser

trocados por prêmios, benefícios, descontos, serviços, Cashback ou transferidos para

programas parceiros. A participação no Curtaí é gratuita e não requer cadastro, basta que o

cliente possua um BRBCARD ativo e mantenha a regularidade dos pagamentos de suas faturas.
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COMPRE COM O SEU
BRBCARD NA FUNÇÃO

CRÉDITO GANHE PONTOS PELAS
TRANSAÇÕES

TROQUE PONTOS POR
PRÊMIOS E EXPERIÊNCIAS

MECÂNICA

COORDENAÇÃO DE LOYALTY - BRBCARD
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DEFINIÇÕES: 
1.0. Curtaí é um Programa de Relacionamento exclusivo dos clientes BRB e BRBCARD. Além

de centenas de descontos em lojas físicas e virtuais parceiras, lá é possível encontrar um

Marketplace completo com mais de 400.000 produtos dos principais varejistas do Brasil

para comprar com acúmulo de pontos ou resgatar prêmios; resgatar vouchers de crédito ou

desconto do UBER, Vale Combustível, Ifood, Netflix, Spotify e de tantos outros varejistas;

trocar pontos por Cashback na fatura; comprar em mais de 300 parceiros que oferecem

uma porcentagem do valor pago em Cashback na conta; resgate de acesso a Sala VIP do

aeroporto de Brasília e transferência de pontos para parceiros do programa como Latam

Pass, Smiles e Tudo Azul.

2.0. Um Membro Curtaí é toda pessoa física titular de uma Conta BRB ou um BRBCARD,

que automaticamente configura-se como participante cadastrado no Programa de

Relacionamento Curtaí. 

3.0. O Membro Curtaí é o único responsável pela veracidade e integridade de todas as

informações prestadas ao Curtaí, devendo manter atualizados seus dados cadastrais,

especialmente, seu nome, CPF, e-mail, endereço, telefone para contato e dados do cartão

de crédito devidamente válidos.

4.0. Pontos referem-se as "moedas" utilizadas pelo Curtaí para contabilizar o Acúmulo e o

Resgate dos prêmios oferecidos no Programa.

5.0. O "CLUBE CURTA +", a que se refere este documento, é uma modalidade

extraordinária de potencialização do acúmulo de pontos dentro do Programa de

Relacionamento Curtaí, no qual qualquer membro Curtaí, que tenha idade igual ou superior

a 18 anos, com um BRBCARD ativo e os pagamentos das suas faturas em dia, está apto a

associar-se. Para tanto, basta que o Membro Curtaí opte, voluntariamente, pela associação

ao CLUBE CURTA +, escolha um dos planos de pontos disponíveis, aceite os Termos e

Condições – Clube Curta Mais e efetue o pagamento mensal do valor referente ao plano

desejado.

6.0. A adesão dos membros do Programa Curtaí ao CLUBE CURTA + pode ser feita pelo

canal oficial do programa Curtaí (site: www.curtai.com.br), onde estão descritos seus

termos e condições, os planos, valores das mensalidades e a descrição dos benefícios e

vantagens a que o participante do programa Curtaí terá direito.

http://www.curtai.com.br/
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9.0.1.  Selecionar o plano desejado de pontos, benefícios e vantagens;

9.0.2. Informar os dados de seu BRBCARD para realização dos pagamentos das

mensalidades do CLUBE CURTA + vinculado ao plano desejado; 

9.0.3.  Aceitar os termos de condições – CLUBE CURTA +. 

8.0. Atualmente, os planos disponíveis para assinatura recorrente (CLUBE CURTA +) são os

de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 e 20.000 pontos. O Curtaí se reserva o direito de, a qualquer

tempo mediante prévia notificação nos e-mails constantes do cadastro do Membro Curtaí,

criar novos planos, bem como excluir e/ou alterar os planos ora divulgados.

9.0. Após ter lido, entendido e concordado com os termos e condições – CLUBE CURTA +, o

membro Curtaí poderá manifestar sua adesão ao CLUBE CURTA + da seguinte forma:

     9.1. Caso algum plano de assinatura seja descontinuado, o Membro Curtaí receberá os

pontos do respectivo mês, considerando o plano mensal aderido, e poderá, a seu critério,

aderir a outro plano vigente ou cancelar sua assinatura no Clube.

     9.2. A escolha de que trata o item 9.1 deverá ser realizada pelo Membro Curtaí em até

15 (quinze) dias da comunicação de cancelamento do plano originalmente eleito. Seu

silêncio ensejará na adequação do plano mais próximo do originalmente aderido (a critério

exclusivo do Curtaí), mediante envio de todas as informações pertinentes ao novo plano.

10.0. Os pontos a que se referem a assinatura do plano do CLUBE CURTA + serão

creditados na conta do CPF  "logado" no momento da compra ou em outro CPF de sua

escolha, desde que este outro CPF tenha um cadastro ativo no Programa Curtaí e a

definição do CPF associado seja realizada no ato da assinatura do plano.

11.0. O Membro Curtaí poderá dispor de apenas uma assinatura atrelada ao seu CPF, não

podendo acumular assinaturas, ainda que em diferentes planos.

12.0. Para a adesão do Clube de Assinaturas, o prazo de confirmação da adesão é de até

48 (quarenta e oito) horas, contados do pedido de adesão e o crédito é realizado em até

24h após a confirmação.

13.0. Poderão ocorrer campanhas pontuais com bonificação de pontos extras quando

houver assinatura de plano de pontos.

14.0. Pontos bonificados a partir de Campanhas poderão ser creditados em até 60 dias

após a finalização e apuração da campanha.

REGRAS E ADESÃO: 



1.000

Fatura de  cartão de crédito

 (US$ 1,00 ou aprox. R$ 5,60 = 1  a 2 pontos)

R$ 1.000

R$ 5.600

R$ 4.666

R$ 3.733

R$ 2.800
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PLANOS E ACÚMULO DE PONTOS:

Métodos tradicionais

de Acúmulo
2.000 5.000 10.000

Acúmulo Marketplace 

(Menu Ganhe Pontos)

(R$ 1,00 = 1 ponto)

Clube de assinatura

 (a partir de R$ 0,033 = 1 ponto)

Veja como é vantajoso assinar um plano do Clube Curta Mais!

R$ 2.000 R$ 5.000 R$ 10.000

R$ 39

R$ 11.200 R$ 28.000 R$ 56.000

R$ 9.333 R$ 23.333 R$ 46.666

R$ 7.466 R$ 18.666 R$ 37.333

R$ 5.600 R$ 14.000 R$ 28.000

20.000

R$ 20.000

R$ 112.000

R$ 93.333

R$ 74.666

R$ 56.000

Internacional

Gold

Platinum

Black

Valor de fatura

para acumular

1.000 pontos

Valor de fatura

para acumular

2000 pontos

Valor de fatura

para acumular

5.000 pontos

Valor de fatura

para acumular

10.000 pontos

Valor de fatura

para acumular

20.000 pontos

Valor de compra no

 marketplace para acumular

1.000 pontos

Valor de compra no

 marketplace para acumular

2.000 pontos

Valor de compra no

 marketplace para acumular

5.000 pontos

Valor de compra no

 marketplace para acumular

10.000 pontos

Valor de compra no

 marketplace para acumular

20.000 pontos

R$ 74,90 R$ 179,90 R$ 349,90 R$ 679,90

1.000 PONTOS

POR APENAS

2.000 PONTOS

POR APENAS

5.000 PONTOS

POR APENAS

10.000 PONTOS

POR APENAS

20.000 PONTOS

POR APENAS
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MENSALIDADE E PAGAMENTOS
15.0. Pela associação ao CLUBE CURTA +, o Membro Curtaí associado pagará à BRBCARD
o valor vigente no momento da adesão, podendo optar pelas formas de pagamentos

disponibilizadas na plataforma do Programa de Relacionamento Curtaí. O valor do Plano

escolhido é o definido e concordado pelo Associado no momento da adesão ao Plano,

podendo ser alterado, desde que, mediante aviso prévio nos termos definidos no presente

Regulamento, informado no extrato da Conta Curtaí e disponibilizado na Tabela de

Mensalidade dos Planos disponível neste Regulamento (Pag. 04).

16.0. No momento da adesão ao Clube, será cobrado o valor correspondente ao Plano e à

modalidade de pagamento escolhido pelo Associado CLUBE CURTA + disponível na Tabela

de Mensalidade dos Planos divulgada na Internet, por meio do site www.curtai.com.br.

17.0. O valor da mensalidade poderá sofrer majoração, respeitado o prazo de 12 (doze)

meses contados da adesão do Associado ao CLUBE CURTA + ou do último reajuste

realizado no valor do seu plano; desde que a instituição da nova cobrança ao Associado

seja divulgada na forma da Tabela de Mensalidade dos Planos disponibilizada na neste

regulamento (pag. 04) com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência à cobrança,

respeitando, também, a modalidade de pagamento escolhida e suas implicações.

18.0. O Membro Curtaí Associado deverá utilizar, como meio de pagamento do CLUBE
CURTA +, cartão de crédito BRBCARD, bandeiras Visa ou Mastercard, das categorias:

Internacional, Gold, Platinum, Black, Infinite ou Dux.

19.0. O Membro Curtaí que tiver aderido ao plano anual do CLUBE CURTA + (nas

modalidades de pagamento “à vista” ou “parcelado”), deverá permanecer no Clube Curta

Mais pelo período da carência estabelecido à época da adesão (“carência”). Caso o

membro Curtaí cancele o CLUBE CURTA + antes de completar o período de carência, a

BRBCARD cobrará do participante uma multa a ser divulgada no momento da adesão, por

meio do anexo ao presente regulamento. Nessa hipótese, a multa poderá ser descontada

do valor total a ser reembolsado ao participante, correspondente aos demais meses do

plano anual, caso aplicável.

20.0. Caso, na data do pagamento, seja na adesão, regularização ou recorrência, não seja

autorizada a transação pelo emissor do cartão de crédito do associado, por qualquer

motivo, o acesso aos benefícios do CLUBE CURTA + será suspenso até a regularização do

pagamento pelo Membro Curtaí Associado.
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PAGAMENTOS E 
MUDANÇA DE PLANOS (PARTE 1)
20.1. Se, por qualquer motivo, o emissor do cartão de crédito não autorizar a transação de

pagamento do clube, poderá a BRBCARD, se disponível esta funcionalidade e por sua mera

liberalidade, encaminhar ao associado boleto de pagamento, por meio do e-mail

informado em seu cadastro, ou qualquer outro meio de pagamento disponibilizado ao

associado a critério da BRBCARD, para pagamento da mensalidade não autorizada pelo

emissor do cartão de crédito.

20.2. O Membro Curtaí Associado poderá solicitar a alteração do cartão de crédito

utilizado para pagamento do CLUBE CURTA + desde que observadas as seguintes

situações:

 

A. O Membro Curtaí Associado deseje alterar o cartão de crédito para os próximos

pagamentos, independentemente da modalidade de pagamento escolhida; e

 

B. O Membro Curtaí Associado pretenda regularizar pagamentos em atraso. Nesta

hipótese, a regularização em atraso deve ser efetuada pelo próprio Membro por meio do

site do Programa Curtaí, dentro da área logada, na aba denominada “Minha Conta”.

21.0.    A adesão do Membro Curtaí Associado à um novo Plano deverá ser realizada

através do canal oficial do Curtaí: www.curtai.com.br , desde que os pagamentos de

suas mensalidades estejam em dia.

22.0.  A requisição de mudança de Plano poderá ser realizada a qualquer momento pelo

Membro Curtaí Associado, entretanto a solicitação só será efetivada a partir do 1º mês

consecutivo ao período de carência do plano contratado, assim como o pagamento da

nova mensalidade apenas será lançada no cartão de crédito do Membro Curtaí Associado,

no mês de ativação do novo plano. 

22.1.   As condições do novo plano aderido somente serão válidas a partir do pagamento

da nova mensalidade lançada no cartão de crédito indicado pelo Membro Curtaí
Associado.

http://www.curtai.com.br/
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MUDANÇA DE PLANOS (PARTE 2)
Por exemplo: O vencimento da mensalidade do Membro Curtaí Associado ao CLUBE CURTA + é

todo dia 20. No dia 25 de um determinado mês, o Associado solicita a mudança de Plano. A

mudança só será efetivada no dia 20 do mês subsequente ao do vencimento do período de

carência, desde que a solicitação de pagamento seja aprovada pelo emissor do cartão de

crédito (BRBCARD). Em caso de pagamento recusado da nova mensalidade do novo Plano pelo

emissor do cartão de crédito do Membro Curtaí Associado, ele permanecerá no Plano vigente

antes da solicitação de mudança e com seu Plano suspenso até a sua regularização. Assim, a

mudança de Plano só será efetuada com sucesso após a regularização do pagamento da

mensalidade atual do Membro Curtaí Associado, de forma automática.

23.0. A BRBCARD somente acatará a primeira solicitação de mudança de Plano realizada pelo

Membro Curtaí Associado dentro do período correspondente a cada ciclo de pagamento da

mensalidade do CLUBE CURTA +. Caso o Membro Curtaí Associado solicite mais de um pedido

de mudança de Plano dentro de um mesmo ciclo de pagamento da mensalidade do Clube,

deverá aguardar o processamento do primeiro pedido e, observado os respectivos períodos de

carência de cada plano, solicitar, novamente, no ciclo de pagamento subsequente, a nova

mudança de Plano. Para melhor esclarecimento desta condição, vejamos um exemplo:

Exemplo: Caso o vencimento da mensalidade do Membro Curtaí Associado ao CLUBE CURTA +
seja todo dia 20 e, em um determinado mês, solicite a mudança de Plano no dia 22, e no dia 25,

desse mesmo mês, solicite uma nova mudança de Plano, esse último pedido não será acatado

pelo Curtaí e o Associado será notificado desta recusa. Assim, a BRBCARD analisará somente a

solicitação de mudança de Plano ocorrida no dia 22 e, após período de carência da assinatura

inicial, fará a ativação do novo plano aderido. Outra solicitação de mudança de Plano só

poderá ser requerida pelo Associado após a solicitação de mudança de Plano anterior ser

processada pela BRBCARD, e o novo período de carência concluído.

24.0. Os Membros Curtaí Associados que tiverem aderido inicialmente ao CLUBE CURTA + por

meio de ações promocionais e cancelado suas respectivas assinaturas deverão aguardar o

prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data da última adesão para

aderirem ao CLUBE CURTA + por meio de nova ação promocional de adesão. No entanto, o

Participante do Programa Curtaí poderá, a qualquer tempo, aderir novamente ao CLUBE
CURTA +, desde que tal adesão não seja por meio de uma ação promocional.

24.1. Do mesmo modo, os Membros Curtaí Associados que tiverem participado de ações

promocionais de mudança de Plano deverão aguardar o prazo de 365 (trezentos e sessenta e

cinco) dias contados da data da mudança de Plano promocional para participarem de uma

nova ação promocional de mudança de Plano.
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MUDANÇA DE PLANOS (PARTE 3)
24.2. Assim, o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da última adesão

promocional do CLUBE CURTA +, deverá ser respeitado para futuras participações do

Membro Curtaí Associado em promoções de adesão ao CLUBE CURTA + e, também para

efeito de mudança de Plano promocional, ressalvando-se, contudo, que tais prazos não são

cumulativos. 

Por exemplo: Um Membro Curtaí que, em um determinado mês, tenha aderido ao CLUBE
CURTA + por meio de uma ação promocional de adesão e cancele sua adesão após 6 (seis)

meses de assinatura, somente poderá aderir novamente ao Clube, por meio de uma

promoção, após decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data de adesão

promocional. Entretanto, caso esse mesmo Membro, no 7º (sétimo) mês contado da adesão

promocional, venha a aderir novamente ao CLUBE CURTA +, sem ser por meio de uma ação

promocional, e no 8º (oitavo) mês participe de uma ação promocional de mudança de Plano,

o Curtaí autorizará a participação, pois o prazo de espera de 365 (trezentos e sessenta e

cinco) dias seria válido apenas para ações promocionais de adesão, e não para ações

promocionais de mudança de Plano.

25.0. Caso o Participante do Programa Curtaí adquira ao CLUBE CURTA + através de uma

Promoção e ainda possua benefícios decorrentes desta promoção (Pontos Bônus, descontos

em reais a receber, entre outros), em caso de solicitação de mudança de Plano na vigência

destes benefícios, estes serão cancelados. Para melhor esclarecimento desta condição,

vejamos um exemplo:

Por Exemplo: Promoção “Pontos em dobro”. O Participante que aderir ao CLUBE CURTA + por

meio da citada promoção, teria até o 6º (sexto) mês o direito ao recebimento de 1.000 (mil)

pontos Bônus. Uma vez efetuada a adesão ao Clube, por meio da promoção, caso o Membro

Curtaí Associado solicite a mudança de Plano depois do pagamento da primeira

mensalidade, ele não receberá a bonificação de 1.000 (mil) pontos Bônus a partir do 2º mês.

26.0. O Membro Curtaí Associado, caso opte por mudar de plano, abdicará de eventual

benefício que esteja recebendo, seja Pontos Bônus ou não, pela participação de ação

promocional. Mudança de plano é caracterizada como uma nova adesão, seguindo novas

regras, de acordo com as condições estabelecidas à época.



27.0. Mensal – Recorrência
27.1. O Membro Curtaí Associado deverá utilizar, como meio de pagamento das

mensalidades do CLUBE CURTA +, cartão de crédito ativo emitido pela BRBCARD, no qual as

mensalidades serão debitadas automaticamente caso o Membro Curtaí Associado não se

manifeste em contrário para encerramento de sua associação ao CLUBE CURTA + , e desde
que mantenha a assinatura ativa pelo período de carência do plano. 

27.2. A Mensalidade do CLUBE CURTA + será devida pelo Membro Curtaí Associado e paga

automaticamente, a cada mês, sempre respeitando a data da adesão ao CLUBE CURTA + e
os pontos deverão ser creditados na conta Curtaí quando findado o prazo de 48h da

confirmação do pagamento pela processadora BRBCARD e o status do pagamento constar

como "aprovado".

28.0.  Anual com pagamento à vista:
(Promocional - com desconto)
 

28.1. O Membro Curtaí Associado deverá utilizar, como meio de pagamento das

mensalidades do CLUBE CURTA +, cartão de crédito ativo emitido pela BRBCARD, devendo

pagar o valor à vista, referente à 12 (doze) meses que o Participante ficará ativo no plano

escolhido. O valor será o mesmo definido para a modalidade Recorrência, podendo ser

alterado por intermédio de uma promoção.

 

28.2.  O Membro Curtaí Associado permanecerá ativo no CLUBE CURTA + escolhido por

prazo indeterminado. No final do período de 12 (doze) meses, se dará a recorrência

automática, na mesma forma de pagamento escolhida. O Associado poderá cancelar a

renovação automática a qualquer momento, sem aviso prévio, observadas as condições aqui

previstas.
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FORMAS DE PAGAMENTO



28.3. O Membro Curtaí Associado que realizou o pagamento do seu plano anual a vista com

valor promocional poderá cancelar, a qualquer momento, a sua associação ao CLUBE
CURTA +, sem ônus, desde que o cancelamento seja realizado posterior ao período de

carência de permanência no CLUBE CURTA + correspondente a 06 meses. O período de

carência de permanência só é exigido nos casos de adesão ao CLUBE CURTA + por

intermédio de valor promocional, como é o caso do pagamento a vista.

 
28.4. Cancelamentos realizados dentro do período de carência de permanência no CLUBE
CURTA +, terão seu valor reembolsado em até 60 dias da data da solicitação, descontadas

as mensalidades referentes aos seis meses de carência. O pacote de pontos contratado

continuará sendo creditado mensalmente até que se complete os seis meses de vigência,  e

encerrado automaticamente ao fim este prazo.

28.5. Após solicitar o cancelamento, o valor proporcional das mensalidades correspondentes

aos meses subsequentes ao período de carência (06 meses), não utilizados do CLUBE CURTA
+, será reembolsado pela BRBCARD conforme prazo informado no item 28.4. Caso os Pontos

Bônus tenham sido creditados no mês da solicitação do cancelamento, a BRBCARD não

considerará o referido mês para o estorno da mensalidade. 

Por exemplo, caso o Membro Curtaí Associado faça adesão ao CLUBE CURTA + em março e

solicita o cancelamento no mês de setembro daquele mesmo ano, 7 meses após a data de

adesão, e, em setembro o Membro Curtaí Associado tenha recebido os Pontos Bônus

oriundos do Plano, a BRBCARD reembolsará apenas as mensalidades referentes aos meses

de outubro até fevereiro do ano seguinte, período em que completaria os 12 meses.

29.0. Anual com pagamento parcelado em 12 (doze) meses 
(Promocional - com desconto):
 

29.1. O Membro Curtaí Associado deverá utilizar, como meio de pagamento do CLUBE
CURTA +, cartão de crédito ativo emitido pela BRBCARD, podendo pagar à vista o valor do

CLUBE CURTA + parcelado em até 12 (doze) vezes sem juros, referente à 12 (doze) meses

que o Membro Curtaí ficará ativo no plano escolhido. O valor será o mesmo definido para a

modalidade Recorrência, podendo ser alterado por intermédio de uma promoção da

BRBCARD. 
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FORMAS DE PAGAMENTO
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FORMAS DE PAGAMENTO
29.2. O Membro Curtaí Associado permanecerá ativo no CLUBE CURTA + escolhido por

prazo indeterminado. No final do período de 12 (doze) meses, se dará a recorrência

automática, na mesma forma de pagamento escolhida. O Associado poderá cancelar a

renovação automática a qualquer momento, sem aviso prévio, observadas as condições aqui

previstas.

29.3. O Membro Curtaí Associado que realizou o pagamento do seu plano anual parcelado

em 12X com valor promocional poderá cancelar, a qualquer momento, a sua associação ao

CLUBE CURTA +, sem ônus, desde que o cancelamento seja realizado posterior ao período

de carência de permanência no CLUBE CURTA + correspondente a 06 meses. O período de

carência de permanência só é exigido nos casos de adesão ao CLUBE CURTA + por

intermédio de valor promocional, como é o caso do pagamento parcelado em 12X.

 
29.4. Cancelamentos realizados dentro do período de carência de permanência no CLUBE
CURTA +, terão seu crédito de pontos mensais continuado, assim como a cobrança mensal

recorrente até que se finde o período de 06 meses. Após o período de carência, as demais

parcelas serão estornadas e o crédito de pontos encerrado automaticamente.

29.5. Se a solicitação do cancelamento se der após o período de carência de permanência

de 06 meses, o valor proporcional das mensalidades correspondentes aos meses

subsequentes ao período de carência , não utilizados do CLUBE CURTA +, será estornado

pela BRBCARD. Caso os Pontos Bônus tenham sido creditados no mês da solicitação do

cancelamento, a BRBCARD não considerará o referido mês para o estorno da mensalidade. 

Por exemplo, caso o Membro Curtaí Associado faça adesão ao CLUBE CURTA + em março e

solicita o cancelamento no mês de setembro daquele mesmo ano, 7 meses após a data de

adesão, e, em setembro o Membro Curtaí Associado tenha recebido os Pontos Bônus

oriundos do Plano, a BRBCARD reembolsará apenas as mensalidades referentes aos meses

de outubro até fevereiro do ano seguinte, período em que completaria os 12 meses.
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CARTÕES, LOGOS E VALIDADE DOS
PONTOS ADQUIRIDOS NOS PLANOS:

Categoria Logos Produto
Validade dos

pontos comprados

Black

Infinite

Gold

Internacional

Nacional

Platinum

518 Mastercard Black

Mastercard Black ANAJUSTRA530

045

047

Visa Infinite

Visa Infinite ANAJUSTRA
10 ANOS

516 e 517 Mastercard Platinum Millenium

010 e 011 Visa Platinum Millenium

046 Visa Platinum ANAJUSTRA

503, 504, 512 E 513

002, 021 E 026

Mastercard Gold

Visa Gold

Mastercard Internacional

Mastercard Connect

Visa Connect

Visa Classic Internacional

Mastercard Mulher

Visa Win Club

501, 502 e 503

511

522

044

001 e 020

042 e 043

Mastercard Nacional

Visa Nacional

515

003, 009 e 022

30.0. O prazo de validade dos pontos adquiridos na modalidade "CLUBE CURTA +", é

de 24 meses. As únicas exceções referem-se aos cartões Visa Infinite (logo 045) e

Mastercard Black (logo 518), cujos produtos foram configurados com características

diferenciadas aos demais. Nestes dois casos, os pontos não expiram.

30.1. Se o cliente possuir duas categorias de cartão ativo, exemplo: internacional e

black, o prazo de expiração dos pontos do Clube respeitarão a categoria mais alta.

Neste caso, o black.

10 ANOS

10 ANOS

10 ANOS

10 ANOS

10 ANOS
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PONTOS CUMULATIVOS

Se um cliente BRBCARD com cartão
Internacional realizar a adesão de um Plano
5.000 pontos no CLUBE CURTA +, a um valor
mensal de R$ 179,90

E na data do pagamento
recorrente do Clube o dólar
estiver com uma cotação de
R$ 5,60, por exemplo...

31.0. No Programa de Relacionamento Curtaí, o cliente BRB ou BRBCARD possui

múltiplas formas de acumular e potencializar o acúmulo de pontos para maximizar o

resgate de benefícios: 

Além dos 5.000 pontos do plano, ele acumula
32 pontos da transação do cartão, totalizando
5.032 pontos mensais, já que no seu cartão
internacional, a cada US$ 1 gasto  = 1 ponto

E se esse cliente tiver o costume de realizar 
 compras regulares nos diversos e-commerces
do Brasil, em média R$ 300,00 por mês e
concentrar essas compras no Marketplace
Curtaí, no menu "Ganhe Pontos", ele ainda
acumula 300 pontos por mês!

Em 12 meses seriam
63.984 pontos!
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CANCELAMENTOS E CARÊNCIA
POSSIBILIDADES PREVISTAS PARA CANCELAMENTO DA

ASSINATURA DE PONTOS

32.1. A solicitação deverá ser realizada através do canal Central de Atendimento

Curtaí, pelo telefone:  4003 4004.

32.2. Exercido o direito de arrependimento acima definido, em conformidade com o

Código de Defesa do Consumidor, os valores eventualmente pagos pelo Participante

serão ressarcidos e os Pontos acumulados serão estornados.

32.3. O Curtaí possui um prazo de até 48h para apuração do cancelamento e retorno

para o cliente.

32.4. Caso o Participante tenha se valido de qualquer benefício disponibilizado pelos

pontos adquiridos, incluindo, resgate ou transferência para programas parceiros, não

será possível o exercício do direito de arrependimento. Caso contrário, o estorno dos

valores ocorrerá em até 90 (noventa) dias corridos contados da efetivação da

solicitação.

32.5. Para assinantes do CLUBE CURTA + que se enquadrarem no item 32.4, ou seja,

que tenha se beneficiado dos pontos depositados no mês da adesão, o pagamento

daquele mês ocorrerá naturalmente, sem direito a estorno, e o cancelamento será

realizado no mês subsequente, na extinção da assinatura do plano.

32.0. O Membro Curtaí Associado poderá solicitar o cancelamento da sua assinatura de

pontos do CLUBE CURTA +, sem qualquer ônus, quando o mesmo for realizado dentro do

prazo de 07 (sete) dias corridos, contado da data de adesão, ainda que o plano seja

promocional:

33.0. Ultrapassado o período de 07 dias corridos especificado no item 32.0, assinantes do

CLUBE CURTA + poderão realizar a mudança do plano escolhido ou cancelamento da sua

assinatura, desde que respeitada a permanência mínima de 6 meses (180 dias).

POR DESISTÊNCIA
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POR DESCONTINUIDADE OU MUDANÇA NO PRODUTO ORIGINAL

36.1. A escolha de que trata o item 36.0 deverá ser realizada pelo Membro Curtaí em

até 15 (quinze) dias da comunicação de cancelamento do plano originalmente eleito.

Seu silêncio ensejará na adequação do plano mais próximo do originalmente aderido

(a critério exclusivo do Curtaí), mediante envio de todas as informações pertinentes

ao novo plano, ou a cobrança de mais 01 mês.

36.0. Caso o plano de assinatura CLUBE CURTA + aderido por um Membro Curtaí seja

descontinuado, o mesmo receberá os pontos do respectivo mês, considerando o plano

mensal aderido, e poderá, a seu critério, aderir a outro plano vigente ou cancelar sua

assinatura no Clube sem ônus.

34.1. As solicitações de alteração e cancelamento são processadas em até 48

(quarenta e oito) horas da solicitação do Membro Curtaí e efetivadas apenas para o

vencimento seguinte, conforme definido acima. 

34.2. Para que não haja nova cobrança no cartão de crédito cadastrado referente a

novo período mensal, o Membro Curtaí deve realizar a solicitação de alteração ou

cancelamento com antecedência mínima de 72 (setenta e duaso) horas da data de

vencimento do plano escolhido.

34.0. Como o CLUBE CURTA + é um benefício “pré-pago”, isto é, o Membro Curtaí realiza

o pagamento do valor referente ao plano escolhido e então recebe um mês de benefícios,

a efetivação da mudança de plano ou cancelamento ocorre apenas no vencimento

imediatamente subsequente ao da solicitação, a fim de garantir o aproveitamento

integral do mês já pago.

35.0.  Durante o período residual de vigência do plano o Membro Curtaí poderá continuar

usufruindo de todos os benefícios do CLUBE CURTA +.



37.0. O Membro Curtaí que tiver aderido ao plano de assinatura recorrente ou anual (a

vista ou parcelado em 12X) do CLUBE CURTA +, deverá permanecer no CLUBE CURTA +
por, no mínimo, 6 (seis) meses consecutivos a contar da adesão (“período de carência”).

Caso o participante cancele o CLUBE CURTA + antes de completar o período de carência

de 6 (seis) meses, a BRBCARD cobrará do participante uma multa correspondente ao valor

das mensalidades faltantes para completar a carência. 

38.0. Na hipótese do pagamento a vista, a multa será descontada do valor total a ser

reembolsado ao participante, correspondente aos demais meses do plano anual.

Enquanto no pagamento parcelado em 12X, o Membro Curtaí terá seu crédito de pontos

mensais continuado, assim como a cobrança mensal recorrente até que se finde o período

de 06 meses. Após o período de carência, as demais parcelas serão estornadas e o

crédito de pontos encerrado automaticamente.

39.0. O Membro Curtaí que tiver aderido ao plano do CLUBE CURTA + na modalidade de

pagamento recorrência (mensal) por meio de uma ação promocional, a regra de carência

de 06 (seis) meses será estabelecida, não sendo aplicada multa, porém aplicar-se-á a

regra estabelecida no item acima.

4.0. O Membro Curtaí que não cumprir o período de carência aqui disposto e que tenha

sido bonificado com pontos bônus por uma promoção de adesão ao CLUBE CURTA + ou

exclusiva para participantes do CLUBE CURTA + e tenha as utilizado para resgate de

produtos ou serviços no Programa Curtaí estará sujeito ao cancelamento do referido

resgate com o cancelamento de tais pontos bônus.

41.0. O prazo de carência e regras acima dispostas podem ser alteradas por meio de uma

ação promocional.

P. 12

QUANDO E COMO SE APLICA O PERÍODO DE CARÊNCIA
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CAMPANHAS
ACUMULE MAIS PONTOS

01 02 03
 

BÔNUS EXTRA BÔNUS FIDELIDADE

42.0. Fique atento às campanhas de bonificação de pontos, vantagens e descontos

que ocorrem regularmente no Programa de Relacionamento Curtaí e no CLUBE CURTA
+. Atualmente, existem tipos de campanhas mapeadas. Fica a critério da BRBCARD
ativar ou desativar campanhas mediante interesse da empresa: 

Bônus em formato de

pontos pela compra,

reativação ou assinatura

de plano de pontos 

BÔNUS INDICAÇÃO

Bônus em formato de

pontos pela recorrência

de negócios e/ou tempo

de permanência no plano

de assinatura. 

Bônus em formato de

pontos pela indicação de

novos Membros Curtaí ou

assinantes. 




