TERMOS E CONDIÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES BRADESCO PARA
PAGAMENTO DISNEY+ E STAR+
O presente Termos e Condições para UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES BRADESCO PARA
PAGAMENTO DISNEY + E STAR + (“Termo”) disciplina as regras e condições sob as quais
o Banco Bradesco S.A (“Bradesco”), promove aos associados dos seus cartões de
crédito ou débito abaixo indicados, condições diferenciadas para o pagamento do
plano de assinatura anual do streaming Disney+ (Disney+) e Star+ (Star+).
1. CARTÕES PARTICIPANTES
Poderão se beneficiar das condições abaixo para o pagamento do plano de
assinatura anual do Combo+ (Disney+ e Star+), Disney+ ou Star+ quando
contratados separadamente, conforme indicadas nos itens 2, 3 e 4 abaixo, os
Associados Titulares (“Associados”) dos cartões de crédito emitidos pelo
Bradesco na modalidade pessoa física, nas bandeiras Elo, Visa, American Express
e Mastercard e os Associados dos cartões de débito emitidos pelo Bradesco na
modalidade pessoa física, nas bandeiras Visa e Elo e vinculados a uma conta
corrente Pessoa Física. NÃO PARTICIPAM OS CARTÕES EMITIDOS PELO
BRADESCO NA MODALIDADE PESSOA JURÍDICA.
2- PLANO COMBO + (DISNEY+ E STAR +)
2. 1. CONDIÇÕES DIFERENCIADAS PARA OS CLIENTES BRADESCO ASSOCIADOS
TITULARES DOS CARTÕES DE CRÉDITO
2.1.1. Os Associados dos Cartões Participantes que indicarem no aplicativo,
aplicativo Next (App Next) ou Internet Banking Bradesco (bradesco.com.br) um
desses cartões como meio de pagamento do PRIMEIRO PLANO ANUAL DE
ASSINATURA DO COMBO+ (Plano Anual Combo+) por eles contratado com a
Disney, e mantiverem esse cartão como meio de pagamento por todo o prazo de

vigência (12 meses) do Plano Anual Combo+ se beneficiarão com uma das
condições (Parcelas de Presentes) a seguir indicadas:
(A)

6 (seis) parcelas de R$45,90 cada. O valor total das Parcelas Presentes

será diluído proporcionalmente nas 12 (doze) primeiras parcelas do PLANO
ANUAL DO COMBO+ (DISNEY+ E STAR+) PARA OS SEGUINTES CARTÕES
PARTICIPANTES (oferta disponível de 31/08/2021 a 16/12/2021):
Bradesco Visa Aeternum, Bradesco Visa Infinite, Bradesco Smiles Visa Infinite,
Bradesco Elo Diners Club, Bradesco Elo Nanquim, Bradesco Seguros Elo Nanquim,
The Platinum Card, Bradesco Visa Platinum, Bradesco Like Visa, Bradesco Smiles
Visa Platinum, Bradesco Seguros Visa Platinum, Harley-Davidson® Visa Platinum,
Visa Platinum Next, Bradesco Elo Grafite, Bradesco Seguros Elo Grafite e
American Express Gold Card.
(B)

3 (três) parcelas de R$45,90 cada. O valor total das Parcelas Presentes

será diluído proporcionalmente nas 12 (doze) primeiras parcelas do PLANO
ANUAL DO COMBO+ (DISNEY+ E STAR+) PARA OS SEGUINTES CARTÕES
PARTICIPANTES (oferta disponível de 31/08/2021 a 16/12/2021):
Bradesco Visa Internacional, Bradesco Neo Visa Internacional, Bradesco Visa
Gold, Visa Gold Next, Visa Internacional Next, Bradesco Visa Nacional, Bradesco
Visa Universitário Internacional, Bradesco Smiles Visa Internacional, Bradesco
Smiles Visa Gold, Bradesco Seguros Visa Internacional, Bradesco Seguros Visa
Gold, Harley-Davidson® Visa Gold, Bradesco Elo Nacional, Bradesco Elo
Internacional Plus, Bradesco Elo Plus, Bradesco Elo Internacional, Bradesco Elo
Internacional – Função Crédito, Cartão Bradesco Elo Universitário – Função
Crédito, Bradesco Elo – Função Crédito, Bradesco Consignado INSS Elo
Internacional, Bradesco Consignado Elo Internacional, Bradesco Music Elo
Internacional, Bradesco Seguros Elo Internacional, Bradesco Seguros Elo Mais,
Bradesco Elo Mais Internacional, American Express Green Card, Bradesco
Platinum American Express, Bradesco Seguros American Express Gold, Bradesco
Gold American Express, American Express Gold Credit, Bradesco American

Express Gold Credit, American Express Blue, American Express Credit, Bradesco
American Express Credit, Bradesco Mastercard Black, Bradesco Mastercard
Internacional, Bradesco Mastercard Gold, Bradesco Mastercard Platinum.
2.1.2. Após o Associado indicar no , aplicativo Next (App Next) ou Internet Banking
Bradesco (bradesco.com.br) o Cartão Participante como meio de pagamento do
Plano Anual Combo+ e efetuar a contratação desse plano no site Combo+
(Disney+ e Star+) indicado nos Canais Bradesco, e sendo ela confirmada pela
Disney aos Emissores, o valor do Plano Anual Combo+ contratado de R$ 550,80
(quinhentos e cinquenta reais e oitenta centavos) será lançado para pagamento
no Demonstrativo Mensal do Cartão Participante em 12 (doze) parcelas mensais,
sendo descontado do valor total do Plano Anual Combo+ o valor total das
Parcelas de Presentes de acordo com a modalidade do Cartão Participante
indicado no item 2.1 acima. O Cartão Participante deverá estar ativo no ato da sua
indicação como meio de pagamento do Plano Anual Combo+.
2.1.3. O Cartão Participante deverá ser mantido pelo Associado como meio de
pagamento do Plano Anual Combo+ por todo o período de vigência da assinatura
(12 meses) para a obtenção das Parcelas Presentes indicadas no item 2.1.1.
2.1.3.1. A indicação dos Cartões Participantes previstos acima para o pagamento
do Plano Anual Combo+ somente poderá ser cancelada na renovação da
respectiva assinatura.
2.1.3.2. Não será possível a troca do Cartão Participante indicado para o
pagamento do Plano Anual Combo+ por outro meio de pagamento ainda que seja
por outro Cartão Participante.
2.1.4. A impossibilidade de lançamento no Cartão Participante indicado dos
valores das parcelas do Plano Anual Combo+ contratado pelo Associado, por
quaisquer motivos, especialmente pelo bloqueio, cancelamento ou falta de

limite poderá ocasionar o rompimento ou cancelamento da assinatura do
Combo+.
2.1.5. As condições indicadas no item 2.1.1 serão concedidas apenas na primeira
assinatura do Plano Anual Combo+ com pagamento por meio dos Cartões
Participantes. Finalizada a primeira vigência da assinatura do Plano Anual
Combo+

ela

será

renovada

automaticamente

pela

Disney

e

assim

sucessivamente, sendo que os valores dos planos renovados serão lançados
para pagamento no Cartão Participante inicialmente indicado pelo Associado e
caso não queira manter o seu cartão como meio de pagamento dessas
assinaturas, poderá efetuar o respectivo cancelamento nos Canais Bradesco.
2.1.6. Os clientes que possuem uma assinatura Disney+ ativa ou cancelada,
contratada nos canais Bradesco indicados com ou sem a oferta diferenciada dos
meses de presente, poderão contratar o Plano Anual Combo+ normalmente,
sendo que a assinatura atual do Disney+ que ainda estiver ativa será cancelada,
mesmo que ainda esteja no período dos meses de presente, e será iniciado um
novo período de contratação do Plano Anual Combo+. Os valores pagos e as
eventuais condições diferenciadas do Plano Disney+ contratado antes da sua
troca para o Plano Anual Combo+ não serão a este aproveitados e/ou
estendidos.
2.2. CONDIÇÃO DIFERENCIADA PARA OS CLIENTES BRADESCO ASSOCIADOS TITULARES
DOS CARTÕES DE DÉBITO (oferta disponível de 31/08/2021 até 16/12/2021):
2.2.1. Os Associados dos Cartões de Débito Participantes que indicarem no
aplicativo Next (App Next) ou Internet Banking Bradesco (bradesco.com.br) um
cartão de débito como meio de pagamento do PRIMEIRO PLANO DE ASSINATURA
DO COMBO+ (Plano Combo+) por eles contratado com a Disney + e Star+, se
beneficiarão com o primeiro mês grátis (trinta dias grátis).

2.2.2. Após o Associado indicar no aplicativo Next (App Next) ou Internet Banking
Bradesco (bradesco.com.br) o cartão de débito Participante como meio de
pagamento do Plano Combo+ e efetuar a contratação desse plano no site
Combo+ (Disney+ e Star+) indicado nos Canais Bradesco, e sendo ela confirmada
pela Disney ao Bradesco, o valor mensal do Plano Combo+ contratado de R$
45,90 (quarenta e cinco reais e noventa centavos) será lançado para pagamento
na conta corrente vinculada ao Cartão de Débito Participante, após o término do
primeiro mês grátis (trinta dias grátis). O Cartão de Débito Participante deverá
estar ativo no ato da sua indicação como meio de pagamento do Plano do
Combo+.
2.2.3. A impossibilidade de lançamento na conta corrente vinculada ao Cartão de
Débito Participante dos valores das parcelas do Plano Combo+ contratado pelo
Associado, por quaisquer motivos, especialmente pelo bloqueio, cancelamento
ou falta de limite poderá ocasionar o rompimento ou cancelamento da
assinatura do Plano Combo+.
2.2.4. As condições indicadas no item 2.2.1. serão concedidas apenas no primeiro
mês (trinta dias grátis) do Plano Combo+ com pagamento por meio dos Cartões
de Débito Participantes. Finalizado os primeiros 30 (trinta) dias do Plano
Combo+, o Plano será renovado automaticamente pela Disney e assim
sucessivamente, sendo que os valores das mensalidades renovadas serão
lançados para pagamento na conta corrente vinculada ao Cartão de Débito
Participante inicialmente indicado pelo Associado, que caso deseje descontinuar
a assinatura, poderá efetuar o respectivo cancelamento nos Canais Bradesco.
3. PLANO DISNEY+ OU PLANO STAR+
3.1. DEMAIS CONDIÇÕES PARA OS CLIENTES BRADESCO ASSOCIADOS TITULARES DOS
CARTÕES DE CRÉDITO OU DÉBITO:

3.1.1. Os Associados dos Cartões Participantes que indicarem no aplicativo Next
(App Next) ou Internet Banking Bradesco (bradesco.com.br) um dos Cartões
Participantes como meio de pagamento do PLANO DE ASSINATURA DISNEY+
(Plano Disney+) OU PLANO DE ASSINATURA STAR+ (Plano Star+), quando
adquiridos separadamente, se beneficiarão com o primeiro mês grátis (trinta dias
grátis).
3.1.2. Após o Associado indicar no aplicativo Next (App Next) ou Internet Banking
Bradesco (bradesco.com.br) o Cartão Participante como meio de pagamento do
Plano Disney+ ou Star+ e efetuar a contratação desse plano no site Disney+ ou
Star+ indicados nos Canais Bradesco, e sendo ela confirmada pela Disney ao
Bradesco, o valor mensal do Plano Disney+ de R$ 27,90 (vinte e sete reais e
noventa centavos) ou Plano Star+ de R$ 32,90 (trinta e dois reais e noventa
centavos), será lançado para pagamento no Demonstrativo Mensal do Cartão
Participante ou na conta corrente vinculada ao Cartão Participante, de acordo
com a modalidade do cartão selecionado após o término do primeiro mês grátis
(trinta dias grátis). O Cartão Participante deverá estar ativo no ato da sua
indicação como meio de pagamento do Plano Disney+ ou Star+.
3.1.3. A impossibilidade de lançamento para pagamento dos valores das parcelas
do Plano Disney+ ou Star+ contratado pelo Associado, por quaisquer motivos,
especialmente pelo bloqueio, cancelamento ou falta de limite poderá ocasionar
o rompimento ou cancelamento da assinatura do Plano Disney+ ou Star+.
3.1.4. As condições indicadas no item 3.1.1. serão concedidas apenas no primeiro
mês (trinta dias grátis) do Plano Disney+ ou Star+ com pagamento por meio dos
Cartões Participantes. Finalizado os primeiros 30 (trinta) dias do Plano Disney+
ou Star+, o Plano será renovado automaticamente pela Disney+ ou Star+ e assim
sucessivamente, sendo que os valores das mensalidades renovadas serão
lançados para pagamento ao Cartão Participante inicialmente indicado pelo

Associado, que caso deseje descontinuar a assinatura, poderá efetuar o
respectivo cancelamento nos Canais Bradesco.
4- DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1. Os Associados dos Cartões Participantes poderão se beneficiar com apenas
uma das condições indicadas nas alíneas do 2.1.1, 2.2.1 ou 3.1.1 , ou seja, limitada
uma condição por Cadastro de Pessoa Física (CPF), sem prejuízo de poderem
aderir mais de um plano de assinatura do Combo+, Disney+ e/ou Star+ e também
indicar o seu Cartão Participante de Crédito ou Débito como meio de pagamento,
mas sem a concessão das referidas condições pelo Bradesco.
4.2. O Bradesco poderá conceder outras condições, a seu exclusivo critério, por
eventos temporários e/ou específicos, de acordo com a modalidade dos seus
cartões de crédito e/ou produtos e serviços.
4.3. Sem prejuízo das regras definidas neste Termo, o Associado deverá observar
as regras e condições do Disney+ e Star+ e do respectivo Plano dispostas no seu
contrato com a Disney nos sites disneyplus.com ou starplus.com.
4.4. O não exercício pelo Bradesco de quaisquer direitos a ele assegurado, não
constituirá causa de alteração ou novação, nem prejudicará o exercício dos
mesmos direitos em épocas seguintes ou em situações semelhantes.
4.5. O presente Termo poderá ser alterado e/ou as condições acima suspensas
ou canceladas, por qualquer motivo, a critério exclusivo do Bradesco, ou ainda,
na hipótese de encerramento da parceria entre ele e a Disney. Qualquer
alteração será imediatamente divulgada pelos mesmos veículos de comunicação
utilizados para a divulgação deste Termo e por outro meio que entenderem
conveniente.

4.6.

O

Associado

reconhece

que

o

Bradesco

não

possui

nenhuma

responsabilidade sobre a assinatura do Combo+, Disney+ ou Star+ contratado
pelo Associado com a Disney tampouco outros problemas decorrentes dos
produtos e serviços por esta disponibilizados, sendo que quaisquer
questionamentos

sobre

eles

deverão

ser

dirimidos

pelos

Associados

diretamente com a Disney .
4.7. Ao indicar um dos Cartões Participantes como meio de pagamento dos
Planos Combo+, Disney+ ou Star+ e se beneficiar de uma das respectivas
condições indicadas acima, ou concordar com este Termo, o que ocorrer
primeiro, o Associado reconhece e aceita plenamente todas as condições e
regras expressas neste Termo.
4.8. DADOS PESSOAIS: O Bradesco respeita o caráter confidencial de todos os
dados pessoais que lhe são confiados, bem como a privacidade e a proteção de
dados pessoais daqueles que se relacionam com eles. No âmbito da utilização
dos Cartões Bradesco para Pagamento Combo+, Disney+ ou Star+, o Bradesco
precisará compartilhar os dados pessoais dos Participantes com a Disney, tais
como nome e CPF, para que possam viabilizar a concessão dos benefícios
previstos neste Termo, de modo que os Participantes ficam cientes de que seus
dados pessoais assim serão compartilhados com a Disney.
4.8.1. O Bradesco declara que o tratamento de dados pessoais no âmbito deste Termo
será realizado em observância à privacidade e à proteção de dados pessoais, inclusive,
mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).
Para obter mais informações sobre como seus dados pessoais são tratados pelo
Bradesco, consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível no App Bradesco Cartões.
Menu, Termos e Condições e Aviso de Privacidade.
4.8.2. O Associado está ciente de que a aquisição da assinatura do Combo+,
Disney+ e Star+ é para seu uso pessoal e não poderá ser disponibilizada ou
comercializada a terceiros.

Este documento substitui o anteriormente divulgado à presente data.

Osasco, 01 de dezembro de 2021.
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