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Regulamento do Concurso Cultural
“Pix Premiado Alter”
Regulamento
O Concurso Cultural "Pix Premiado Alter" (“Concurso”) é uma iniciativa da Alter
Pagamentos Ltda. (“Alter”), sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
29.617.760/0001-24 e com endereço na Estrada da Gávea, 696 - The Green Offices
- São Conrado - Rio de Janeiro.
1. Este é um Concurso de caráter exclusivamente cultural, com o objetivo de
fomentar a cultura do Bitcoin no Brasil, não estando o seu resultado vinculado à
pagamento de preço ou aquisição de qualquer produto ou serviço. A participação é
voluntária e gratuita.
2. O Concurso foi criado exclusivamente pelo Alter, uma empresa fundada em 2019
no Brasil, que oferece uma plataforma digital de serviços de online banking para
operações com criptoativos e moedas fiduciárias. Ao participar do Concurso, o
participante concorda irrestritamente com todas as condições estipuladas neste
regulamento.
Quem pode participar?
3. O Concurso está aberto a todas as pessoas maiores de 18 (dezoito) anos,
residentes e domiciliadas no Brasil, que não sejam colaboradoras do Alter.
Como participar?
4. O Concurso terá início às 0h00 do dia 01/04/2021 e término no dia 26/06/2021,
com o anúncio do ganhador do último prêmio às 18h00 do dia 26/06/2021 (horário
de Brasília). Novos cadastramentos de chaves não serão aceitos após as 23h59m59s
do dia 24/06/2021.
5. Para participar da promoção, os interessados deverão cadastrar pelo menos uma
chave Pix (CPF, telefone, chave aleatória ou e-mail) em sua AlterConta dentro do
período promocional.
6. Os participantes têm a possibilidade de aumentar suas chances de serem
sorteados. Para isso, os participantes devem cadastrar até 5 chaves Pix na
AlterConta. As chaves disponíveis para cadastro são: CPF, telefone, e-mail e chave
aleatória. É possível cadastrar 2 chaves do tipo telefone ou 2 chaves do tipo e-mail,
totalizando assim 5 chaves.
7. Cada participante só poderá ser sorteado uma vez. Sua premiação em um dos
prêmios o excluirá automaticamente da participação dos sorteios seguintes, caso
existam.
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8. Sorteios semanais (500 cBRL): Toda sexta-feira às 18h ocorrerá o anúncio do
sorteado da semana, que ganhará 500 cBRL, valor equivalente a R$500,00,
diretamente em sua AlterConta.
9. Sorteios mensais (PlayStation 5 Digital Edition): Todo último sábado do mês às
18h ocorrerá o anúncio do sorteado da mês, que ganhará 1 Playstation 5 Digital
Edition diretamente em sua casa, a ser entregue por empresa parceira.
Critérios de escolha do vencedor
10. Serão sorteados 13 participantes, sendo 10 sorteios semanais e 3 sorteios
mensais. Os sorteios são soberanos e irrecorríveis.
11. Os sorteios semanais seguem o cronograma abaixo de apuração e resultado.
Sorteio

Apuração
(período)

Resultado
(data e hora)

Semanal 1

09/04/21

09/04/21 18h

Semanal 2

16/04/21

16/04/21 18h

Semanal 3

23/04/21

23/04/21 18h

Semanal 4

30/04/21

30/04/21 18h

Semanal 5

07/05/21

07/05/21 18h

Semanal 6

14/05/21

14/05/21 18h

Semanal 7

21/05/21

21/05/21 18h

Semanal 8

28/05/21

28/05/21 18h

Semanal 9

04/06/21

04/06/21 18h

Semanal 10

11/06/21

11/06/21 18h

12. Os sorteios mensais seguem o cronograma abaixo de apuração e resultado.
Sorteio

Apuração
(período)

Resultado
(data e hora)

Mensal 1

23/04/21

24/04/21 18h

Mensal 2

28/05/21

29/05/21 18h

Mensal 3

25/06/21

26/06/21 18h
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Premiação
13. Os 10 sorteados da premiação semanal receberão, em suas respectivas
AlterContas, o valor de 500 cBRL, equivalente a R$500,00. Os 3 sorteados da
premiação mensal receberão em suas residências um console PlayStation 5 Digital
Edition.
14. É necessário que o vencedor possua AlterConta ativa, com pelo menos uma chave
Pix cadastrada (Telefone, CPF, CNPJ ou e-mail).
15. O Alter tentará contato com o vencedor pelos perfis oficiais nas redes sociais
Facebook (@SouAlter), Instagram (@SouAlter) e por e-mail pelo período de 15 dias
corridos, contados a partir do sorteio de cada vencedor. A falha na comunicação com
o sorteado neste período incorrerá no cancelamento automático da entrega do
prêmio.
16. O prêmio é pessoal e intransferível e só poderá ser depositado na conta do
ganhador ou enviado para a residência do ganhador. A entrega dos prêmios será
feita mediante a confirmação dos dados cadastrais e pessoais do participante (CPF,
RG e comprovante de residência).
17. Devido a circunstâncias de alta demanda, as entregas dos prêmios PlayStation 5
Digital Edition estão condicionadas ao período de entrega da empresa parceira, que
é de até 4 meses (120 dias). Vencido o período de entrega, a entrega do PlayStation
5 Digital Edition será cancelada e o participante receberá em sua AlterConta 4.600
cBRL, equivalente a R$4.600, como prêmio alternativo.
18. Será desconsiderado o participante vencedor que: não for comprovadamente
maior de 18 (dezoito) anos de idade à época de sua participação no Concurso;
informar dados cadastrais incorretos, falsos ou incompletos; praticar ato ilegal, ilícito
ou que atente contra os objetivos e regras do Concurso e deste regulamento.
Disposições finais
19. O presente Concurso e seu regulamento poderão ser alterados e/ou suspensos
ou cancelados a qualquer momento, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou
por qualquer outro motivo que esteja fora do controle do Alter e que comprometa a
realização do Concurso, de forma a impedir ou modificar substancialmente a sua
condução como originalmente planejado.
20. Toda e qualquer situação não prevista neste regulamento, bem como eventuais
casos omissos, serão decididos, exclusivamente, pelo Alter.
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