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REGULAMENTO CAMPANHA SALA VIP – ANIVERSÁRIO DA BRBCARD
1. OBJETIVO
1.1 Este instrumento tem como objetivo regulamentar a participação dos titulares dos
cartões de crédito da BRBCARD, elegíveis a utilizarem o benefício da Sala VIP do Aeroporto
Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek durante o período da campanha em
comemoração ao aniversário da BRBCARD. O benefício contempla a utilização nas salas VIP
Internacional, VIP Doméstica e VIP Express píer norte e píer sul.
1.2 O período da campanha será a partir de 08:30h do dia 16/08/2019 à 23:59h
do dia 18/08/2019.
1.3 O benefício é ofertado gratuitamente aos clientes portadores dos cartões BRBCARD
descritos no item 2 deste regulamento, respeitando as regras estabelecidas para cada
produto.
2. CARTÕES ELEGIVEIS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Visa e Mastercard Nacional;
Visa e Mastercard Internacional;
Visa e Mastercard Connect;
Visa e Mastercard Gold;
Visa e Mastercard Platinum;
Visa e Mastercard Empresarial;
MasterCard Black; e
Visa Infinite.

3. REGRAS DE UTILIZAÇÃO
3.1 Para acessar as salas VIPs, o cliente além de ser portador de algum dos produtos
descritos no item 2., precisa estar com o cartão desbloqueado e ativo, e não possuir nenhum
bloqueio no cartão.
3.2

O titular do cartão tem direito a um acompanhante no acesso.

3.3

O acesso é estendido ao cartão adicional, sem direito a acompanhante.

3.4

O acesso é estendido aos filhos menores de 16 anos.

3.5 Para a campanha de aniversário da BRBCARD será concedido apenas um
acesso para o titular.
3.6 Para os cartões já elegíveis ao benefício (Visa Connect, Visa e Mastercard Platinum e
Mastercard Black), o acesso neste período não será descontado da sua cota disponível para
o ano, sendo limitado a um acesso para o benefício deste regulamento.

5. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO PARA CAMPANHA

Sala Express e Sala Doméstica
06:00 às 00:00 – Aberto inclusive nos feriados e finais de semana
Sala Internacional
A Sala internacional abre 2 horas antes do embarque
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Ficou com dúvidas? Fale com a BRBCARD via redes sociais*, Facebook ou Instagram, ou pela
nossa Central de Atendimento 4003-4004.
*Atendimento de Segunda à Sexta, exceto feriados, das 8:30h às 18h.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1

A utilização das salas VIPs implica na aceitação total das condições deste Regulamento.

6.2 A BRBCARD reserva-se o direito de alterar, suspender ou mesmo encerrar o benefício,
mediante aviso prévio aos participantes, com antecedência de 1 (um) dia.
6.3 Este é um benefício oferecido gratuitamente pela BRBCARD aos seus clientes, e não
possui nenhum vínculo com os benefícios ofertados pelas bandeiras Visa e Mastercard.
7.

VIGÊNCIA

7.1
O presente Regulamento terá sua vigência a partir da sua aprovação e pelo período
que durar a campanha.

