
O que é Warren Invites?

Uma grande oportunidade.
Os clientes da Warren Brasil que convidarem novos usuários para se cadastrarem e investirem na plataforma 
ganharão Prêmios de Indicação (conforme descrito abaixo). Para tanto, o Indicado deverá investir os primeiros 
R$ 100,00 (valor mínimo), ou seja, ativar sua conta na Warren, para ser contabilizado na campanha. 

A Warren Brasil pode suspender, encerrar ou alterar os termos e requisitos dos Termos da Campanha Warren 
Invites da Warren Brasil a qualquer momento e por qualquer motivo.

Se você é cliente Warren e já tinha Indicados ativados antes do começo da vigência da campanha, a promoção 
não se aplica e você não receberá os novos prêmios.

Esta campanha entra em vigência no dia 1º de novembro de 2019. 

Os seguintes Termos da Campanha Warren Invites da Warren Brasil se aplicam ao Convidador.

Como participar?

É simples
A indicação de um amigo é feita da seguinte forma:

1. O Convidador copia o seu link único disponível dentro da sua área logada da Warren;

2. O Convidador envia o seu link único para o Indicado;

3. O Indicado clica no link, deixa o seu nome e e-mail. Logo após, realiza o processo de entrada na plataforma e 
faz o depósito mínimo de R$ 100,00, de acordo com as instruções da Warren;

4. O depósito é confirmado pela Warren e entra na conta Warren do Indicado; e, em até 5 dias úteis depois da 
confirmação do depósito, o Indicado é contabilizado como convidado na conta do Convidador. 

O Convidador e Indicados devem ser pessoas diferentes. A Campanha Warren Invites da Warren Brasil pode 
apenas ser usada com objetivo pessoal e com fins não comerciais. O Prêmio por Indicação não pode ser 
transferido, trocado por dinheiro ou vendido.

Para fins de contabilização, o Indicado pode ativar sua conta com o primeiro depósito apenas uma vez, inde-
pendentemente se o Indicado recebeu convites de Indicação separados de diferentes Convidadores. Neste 
caso, o Indicado é contabilizado como convidado pelo primeiro Convidador daquele Indicado.

Ao fazer parte da Campanha Warren Invites da Warren Brasil, o Convidador está ciente de que a Warren Brasil 
pode, a seu exclusivo critério, compartilhar o primeiro nome do Indicado, seu CPF e o seu status de investimen-
to com o Convidador, a fim de informá-lo sobre o status do Prêmio de Indicação e outros benefícios. Se você 
não quiser que o Convidador receba essas informações, não conclua o depósito com o e-mail indicado pelo 
Convidador na plataforma. Sua participação na Campanha Warren Invites da Warren Brasil será encerrada.



Prêmio para o convidador?

Tem e tem muitos!

Quando seu segundo (2º) Indicado ativar a conta, o Convidador receberá uma carteira Dobra, enviada através 
do serviço dos Correios do Brasil. O prazo para entrega é de até 30 dias.

Quando seu quinto (5º) Indicado ativar a conta, o Convidador receberá uma caneca exclusiva Warren, enviada 
através do serviço dos Correios do Brasil. O prazo para entrega é de até 30 dias.

Quando seu sétimo (7º) Indicado ativar a conta, o Convidador receberá uma camiseta exclusiva Warren, enviada 
através do serviço dos Correios do Brasil. O prazo para entrega é de até 30 dias.

Quando seu décimo (10º) Indicado ativar a conta, o Convidador receberá um planner financeiro Warren, envia-
do através do serviço dos Correios do Brasil. O prazo para entrega é de até 30 dias.


