
REGULAMENTO PROMOÇÃO “PAGUE SUA FATURA COM SEU CARTÃO DE CRÉDITO” 
 

O presente termo regula a adesão e as condições de participação na Promoção “PAGUE 
SUA FATURA COM SEU CARTÃO DE CRÉDITO”, mediante as disposições abaixo que 
devem ser lidas e aceitas pelo interessado. 
 
1. PROMOVENTES 
 
1.1 Promoção realizada pela Global Village Telecom Ltda – GVT, com sede na Av. João Paulino 
Vieira Filho, 752 – 2º andar – Zona 07 – Maringá/PR., CEP: 87.020-015 – inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 03.420.926/0001-24, em conjunto com os Bancos conveniados à Promoção (endereço 
www.gvt.com.br, ou Central Telefônica, pelo telefone 103 25). 
 
2. BENEFÍCIO 
 
2.1 A Promoção “PAGUE SUA FATURA COM SEU CARTÃO DE CRÉDITO” oferece aos 
Clientes que aderirem à promoção autorizando o pagamento de sua fátua por meio do cartão de 
crédito um bônus no valor de R$ 5,00 (cinco reais) por mês mais 
 
(i) Bônus de 100 (cem) minutos por mês, não cumulativo, em ligação fixo-fixo Local; 
 
ou, 
 
(ii) Bônus de 10 (dez) minutos por mês, não cumulativo, em ligação fixo-fixo Longa Distância 
Nacional (LDN). 
 
2.2 O Cliente deverá optar por um dos bônus de minutos descritos acima, não sendo possível 
optar pelos dois benefícios. 
 
2.3 Os Benefícios serão concedidos por fatura paga com cartão de crédito. Havendo mais de 
uma fatura com o mesmo CPF pago com cartão de crédito, os Benefícios serão concedidos em 
cada uma das faturas respectivamente.  
 
2.3 Os Benefícios descritos acima serão concedidos na primeira fatura emitida após o primeiro 
pagamento feito da fatura anterior por meio do carta de crédito. Nas próximas faturas os 
Benefícios somente serão concedidos se a fatura do mês anterior tiver sido paga por meio de 
cartão de crédito.  
 
2.4 Os Benefícios de minutos somente serão disponibilizados após o uso integral da franquia 
contratada pelo Cliente. 
 
2.5 Os Benefícios descritos acima não serão concedidos para Clientes GVT, optantes do Plano 
Alternativo de Serviço Controle (PÁS 013/POS/Local). 
 
2.6 Os Benefícios dados ao cliente por meio desta promoção não serão, em hipótese alguma, 
convertido em qualquer outra forma de vantagem e/ou benefício. 
 
2.7 O uso do Benefício é pessoal e intransferível. 
 
3. CONDIÇÕES DE ADESÃO, FORMA DE PARTICIPAÇÃO E PERMANÊNCIA À PROMOÇÃO 



 
3.1 Promoção válida até 31/12/13, podendo ser prorrogada por exclusivo critério da GVT, válida 
em todo o território nacional, nas localidades de atuação da GVT, exclusivamente para Clientes 
que realizarem o pagamento de suas faturas por meio de cartão de crédito, Visa, Mastercard e 
Cielo. 
 
3.2 Para o participante efetuar o pagamento de sua fatura por meio de cartão de crédito e com o 
intuito de garantir maior segurança ao participante considerando seus dados privados, o 
participante deverá entrar em contato com a Central de Atendimento da GVT por meio do 
telefone 0800 025 2505 e efetuar o cadastro de sua fatura. Para ser possível este pagamento, 
haverá uma reserva no valor de R$0,25 com o intuito de identificar a existência de limite no 
cartão de crédito do cliente, essa reserva será cancelada em no máximo 15 dias. Caso o cartão 
de crédito do participante estiver com alguma restrição o cadastro não se efetuará devendo o 
participante entrar em contato com a administradora do seu cartão. 
 
3.3 Feito este cadastro, o valor referente à fatura a ser paga por meio de cartão de crédito será 
reservado em média 15 dias antes da data de vencimento desta fatura, desta forma, este valor 
não estará disponível para uso por parte do participante. 
 
3.4 Para receber o Benefício, os participantes devem efetuar o pagamento de suas faturas por 
meio de cartão de crédito. 
 
3.5 A participação nesta Promoção implicará o total e integral reconhecimento das condições e 
aceitação irrestrita pelos participantes deste Regulamento. 
 
3.6 O participante poderá excluir as faturas do cadastro para pagamento por meio de cartão de 
crédito a qualquer momento. 
 
 
4. EXCLUSÃO DA PROMOÇÃO 
 
4.1 Caso a opção de pagamento das faturas da GVT por meio de cartão de crédito seja 
cancelada por qualquer motivo, o participante que ainda não tiver recebido o Benefício perderá o 
direito ao mesmo e será excluído da Promoção. 
 
4.2 Caso o pagamento da fatura por meio de cartão de crédito não se realize, o cliente perderá o 
direito aos Benefícios na fatura a ser emitida no mês seguinte. O Benefício voltará a ser 
concedido, de forma não cumulativa, se as próximas faturas forem pagas por meio do cartão. 
 
4.3 O participante será excluído automaticamente da Promoção em caso de fraude comprovada. 
 
5. REGRAS GERAIS 
 
5.1 As dúvidas e controvérsias originadas por reclamações dos participantes da Promoção 
deverão ser, preliminarmente, dirimidas pelas Promoventes desta Promoção, dentro da 
legalidade e do princípio da boa-fé. 
 
5.2 Este Regulamento estará à disposição dos interessados no endereço citado na cláusula 
primeira, ou pela Internet, no site das empresas promoventes. 
 



5.3 O disposto do presente Regulamento estende-se à responsabilização por relação de 
consumo, estabelecendo as Promoventes que cada qual responderá individualmente por seus 
atos ou de seus prepostos perante os clientes por ela ou por seus prepostos abordados, na 
consecução do presente acordo, na hipótese de causação de danos de qualquer ordem. 
 
5.4 A GVT torna disponível aos CLIENTES, através do 103 25, uma central de atendimento, para 
que os CLIENTES possam esclarecer suas dúvidas quanto a esta Promoção. 
 

Curitiba, 01 de outubro de 2013. 

 

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. 


