
 

 

Definições 

1. O Clube de Fidelidade BV (CLUB BV) é um programa que concede recompensas a pessoas 

físicas, com base no abastecimento de veículos nos estabelecimentos participantes do 

programa, através da concessão de pontos que dão direito ao resgate de recompensas. 

Para se inscrever no sistema de fidelidade o cliente deve informar apenas CPF, número do 

telefone e e-mail para um frentista ou caixa.  

2.  Seque abaixo as regras de pontuação: 

R$ 1,00 Em abastecimento com etanol, gasolina comum, GNV ou produtos automotivos 

equivale a 1 (um) ponto. 

R$ 1,00 Em abastecimento com Gasolina Shell V-Power/Aditivada equivale a 2 (dois) pontos. 

R$ 3,00 Em abastecimento de Diesel com pagamento em dinheiro ou cartão de crédito 

equivale à 1 (um) ponto. 

3. O cadastro poderá ser bloqueado caso os dados estejam incorretos. Em caso de fraude ou 

falha no sistema ao gerar pontuação, o saldo pode ser bloqueado, removido ou reajustado de 

acordo com uma análise realizada pela equipe responsável pelo sistema, cada caso será 

avaliado pessoalmente e a ação executada sem aviso prévio. 

 

Pontuação 

4. Os pontos concedidos aos participantes serão registrados em um banco de dados acessado 

através login e senha com o aplicativo do sistema de fidelidade que pode ser baixado no 

endereço: HTTP://WWW.POSTOSBV.COM.BR/CLUB. Caso o cliente não possua acesso ao 

aplicativo, deve acessar o portal do cliente http://posto.clubpetro.com.br/postosbv. Para 

clientes que ainda não possuem senha, podem gerá-la no link “Cadastrar nova conta”, 

preenchendo todos os dados solicitados, recebendo após cofirmação dos dados via e-mail a 

nova senha. 

5. Pontos serão concedidos aos abastecimentos pagos em dinheiro, em cartões de crédito ou 

débito aceitos pela rede de Postos BV. Não sendo válidos para notas a cobrar (abastecimento a 

prazo).  

http://www.postosbv.com.br/CLUB
http://posto.clubpetro.com.br/postosbv


6. Cada cliente tem direito a pontuar duas vezes por dia e cinquenta vezes ao mês 

(independentemente do valor ou tipo de combustível adquirido). Abastecimentos extras são 

descartados automaticamente, caso o cliente continue lançando pontuação acima do 

permitido o sistema pode reconhecer como fraude e bloquear ou reduzir o número de 

pontuações válidas de forma automática a conta (ver item 14 do regulamento). 

7. Só haverá pontuação extra em casos comprovados de problemas no banco de dados ou 

falha de comunicação, nesse caso o cliente deve apresentar comprovação dos valores via 

cupom cedido pela atendente de caixa. 

8. O clube BV se reserva no direito de cancelar ou alterar, sem aviso prévio, bonificações 

através de pontos para qualquer um dos tipos de combustíveis oferecidos nos 

estabelecimentos participantes do programa. 

9. Transferência de pontos poderá ocorrer somente para familiares de primeiro e segundo 

grau, sendo eles: Pai, Mãe, filhos, Irmãos ou Cônjuges. Mediante a apresentação e autorização 

do titular do cadastro. Para cônjuges, apresentação de declaração união civil ou união estável 

ou certidão de casamento. Em todos os casos é necessária a apresentação da documentação 

de identificação (identidade ou CNH). Em caso de óbito será permitida a transferência com a 

apresentação do atestado de óbito.  

Resgate dos prêmios 

10. As operações de resgate de recompensas serão efetuadas somente pelo titular mediante 

conferencia digital ou apresentação de carteira de identidade.  

11. O Vale R$25,00 em combustíveis poderá ser resgatado quando o cliente atingir 10.000 

pontos, o resgate obrigatoriamente precisa ser realizado antes do abastecimento do veículo. 

12. O clube BV se reserva no direito de alterar as recompensas e suas respectivas pontuações 

para os prêmios que figurarem o catálogo disponível no aplicativo. Se houver qualquer 

alteração na oferta desses produtos por parte de nossos fornecedores, neste caso o 

participante poderá desistir do resgate ou substituir por uma recompensa equivalente em 

pontos, constante no catálogo em vigor que pode ser consultado no aplicativo Club Petro 

Fidelidade. 

13. Para prêmios resgatados que vierem a apresentar problemas, reservamos o prazo de 7 dias 

para troca. Caso não haja disponibilidade do prêmio em estoque, o cliente poderá substituir 

por outro de mesmo valor ou solicitar o reembolso de sua pontuação. 

Sistema antifraude 

14. O Clube de fidelidade possui um sistema antifraude que age automaticamente assim que 

identifica um padrão anormal no lançamento dos pontos na conta do cliente. Ex. de fraude 

detectada facilmente pelo sistema: 

 



A - Clientes que abastecem, pontuam o seu abastecimento e inserem seu código em outros 

abastecimentos disponíveis na tela do terminal/tablet afim de multiplicar sua pontuação 

utilizando abastecimentos realizados para outros clientes.  

B - O sistema reconhece o abastecimento de vários tipos de combustível no mesmo veículo, 

combustíveis diferentes abastecidos no mesmo horário ou com segundos de diferença, e/ou 

capacidade máxima de abastecimento dos veículos.  

C – Aliciamento de colaboradores a fim de atrelar um determinado código/cpf em 

abastecimentos não pontuados na pista. 

Todos os exemplos acima são facilmente detectados pelo sistema, o cadastro é marcado como 

suspeito e o sistema altera a categoria do cadastro para monitorado, onde a pontuação é 

limitada a 1 abastecimento por dia, caso o cliente continue realizando o ato fraudulento, o 

sistema bloqueia todos os abastecimentos e o resgate fica indisponível para essa conta, até 

que o cliente entre em contato e envie faturas ou comprovantes de pagamento que 

justifiquem o número elevado de lançamentos de pontos em seu cadastro. 

 

Vale ressaltar que a Rede BV possui um sistema de monitoramento, quando o sistema detecta 

uma fraude a equipe responsável é alertada e a mesma pode consultar as câmeras a qualquer 

momento e identificar a frequência e o perfil de abastecimento de qualquer cliente.  

Condições Gerais 

15. A pontuação conquistada no CLUB BV TEM VALIDADE DE 12 MESES, após esse período, os 

pontos expiram de forma gradual. Ex. Um cliente com saldo de 2010 pontos, realiza um 

abastecimento de 10 reais no dia 10/1/2021, este abastecimento expirará em 10/1/2022, 

restando ao cliente 2000 pontos em seu saldo total.   

Disposições finais: 

16. Você concorda que a rede de Postos Boa Vista poderá lançar e enviar mala direta/sms com 

base nas informações colhidas na ficha cadastral.  

17. Para participar do programa, o participante deverá tomar conhecimento dos demais itens 

do regulamento disponível nas empresas participantes. 

Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, entrar em contato via telefone 42 3227 9099 (seg a sex 

das 08:00 às 12:00 das 14:00 às 18:00). 


