
Promoção
Saia da Poupança

REGULAMENTO

1. Considerações iniciais:

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 interesse. Assim, com o intuito de premiar clientes, a Warren 
irá lançar, no dia 04 de fevereiro, uma promoção que premiará aqueles novos clientes que 
transferirem valores retidos em sua conta poupança para a conta de pagamentos da Warren 
(“Conta Remunerada”) ou para Carteiras (“Carteiras”).

2. Da Promoção

Veja abaixo as obrigatoriedades para a premiação:

Trata-se de promoção (“Promoção”), que tem por objeto incentivar clientes a realizarem a 
transferência de valores retidos em conta poupança para a Conta Remunerada ou para Carteiras 
ao conceder como prêmio, aos primeiros 300 (trezentos) novos clientes que não possuam 
conta ativa na Warren e para os primeiros 100 (cem) clientes que já possuem conta ativa na 
Warren, que realizarem a transferência, 1 (um) kit contendo brindes da marca Warren, podendo 
conter 1 (um) livro do autor Tito Gusmão, acesso ao curso de Desintoxicação Financeira da 
plataforma Warren Educação ou ainda o acesso a um bate papo exclusivo (disponibilizada em 
uma plataforma que será definida) com o CIO da Warren Celson Plácido, desde que atendam às 
condições previstas neste regulamento (“Regulamento”).

3. Premiação:

Os participantes que realizarem transferência com valor entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 1.000,00 
(mil reais), receberão um (1) kit contendo: 

• Uma (1) camiseta personalizada;



• Um (1) cartão com mensagem exclusiva do CEO da Warren, Tito Gusmão.
Os participantes que realizarem transferência com valor entre R$ 1.000,01 (mil e um centavo) e R$ 5.000,01 (cinco 
mil reais), receberão um kit contendo:

• Uma (1) camiseta personalizada;
• Um (1) cartão com mensagem exclusiva do CEO da Warren, Tito Gusmão;
• Um (1) livro “Papo de Grana” do autor Tito Gusmão;

Os participantes que realizarem transferência com valor acima de R$ 5.000,01 (cinco mil e um centavo), receberão 
um kit contendo:

• Uma (1) camiseta personalizada;
• Um (1) cartão com mensagem exclusiva do CEO da Warren, Tito Gusmão;
• Um (1) livro “Papo de Grana” do autor Tito Gusmão;
• Curso de Desintoxicação Financeira, disponibilizado na plataforma Warren Educação.

Os participantes que realizarem transferência com valor acima de R$ 50.000,01 (cinquenta mil e um centavo), 
receberão um kit contendo: 

• Uma (1) camiseta personalizada; 
• Um (1) cartão com mensagem exclusiva do CEO da Warren, Tito Gusmão; 
• Um (1) livro “Papo de Grana” do autor Tito Gusmão; 
• Curso de Desintoxicação Financeira, disponibilizado na plataforma Warren Educação; 
• Acesso a um bate papo exclusivo com o CIO da Warren, Celson Placido.

A data para a um bate papo exclusivo com CIO ainda não possui data definida nem plataforma em que será 
disponibilizada. Com o encerramento da promoção, os ganhadores serão informados de todos os detalhes. 

O envio do kit de brindes será realizado para o endereço cadastrado na plataforma Warren, em um prazo de até 90 
(noventa) dias, estando o Participante ciente que atrasos no envio podem acontecer em função dos serviços dos 
Correios.
O acesso ao Curso de Desintoxicação Financeira será liberado na plataforma Warren Educação, sob o mesmo login 
cadastrado na plataforma Warren, ao Participante, no prazo de até 30 (trinta) dias.

4. Requisitos

Para participar, o Participante precisa realizar transferência de valores de sua conta poupança para a 
Conta Remunerada  ou para Carteiras e enviar o comprovante de transferência dos valores para o email  
eusaidapoupanca@warren.com.br.

É permitida apenas uma participação por pessoa, na realização da primeira transferência para a Conta 
Remunerada ou Carteiras, sendo o prêmio pessoal e intransferível à pessoa cadastrada na plataforma 
Warren, não podendo, de forma alguma, ser cedido ou transferido a terceiro.

5. Vigência

A Promoção permanecerá vigente até a data de 28/02/2021, às 23h59min do horário de Brasília, ou até o alcance 
dos 300 (trezentos) novos clientes e/ou dos 100 (cem) primeiros clientes ativos que realizarem a transferência dos 
valores nos termos deste Regulamento.

6. Disposições Gerais
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, incluindo-se o encaminhamento de comprovante 
para participação na Promoção, inclusive com relação a eventuais danos a direitos de terceiros. Caso 
sejam informados dados incorretos, tal como falso comprovante de transferência, que impossibilite a sua 
identificação e contato, a matrícula será invalidada e ele será excluído da Promoção. Em hipótese alguma o 
ganhador poderá receber o valor do prêmio em dinheiro, 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 www.lp.warren.com.br/saia-da-poupanca-e-ganhe-em-dobro. 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.
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