
 
 

Regras Bônus Celular -  Por plano e operadora 
 
Operadora Claro  

 
 
PRÉ-PAGO E CONTROLE 
 
Pré-pago:  

• Válido para chamadas locais para Claro Móvel e Claro fixo de mesmo DDD;  

• Caso o participante tenha pacote de voz ou SMS, com validade menor do que 30 dias, o pacote 
tem prioridade de uso  

• Prazo de validade será de 30 dias, após esse período irá expirar;  

• O bônus será consumido antes do saldo principal, para celulares pré-pago;  

• O bônus entrará como um valor extra, e será utilizado somente caso o participante ultrapasse o 
limite da sua franquia, para celulares controle;  

• Além do bônus, o participante recebe um pacote de internet, conforme abaixo:  
 

Bônus com valor de R$2,00 até R$5,00 (valor bônus para voz), cliente recebe + 30 Mb;  
Bônus com valor de R$6,00 até R$14,00 (valor bônus para voz), cliente recebe + 60 Mb;  
Bônus com valor acima de R$14,00 (valor bônus para voz), cliente recebe + 100Mb.  

 
O pacote terá vigência até às 23:59h do dia do recebimento;  
O participante receberá um SMS (mensagem) confirmando a entrega do bônus e outro para a 
entrega do pacote de internet.  
Quando houver contratação de internet diária, primeiro será consumido o pacote de internet 
do bônus e depois a internet diária; 

 

Pós-pago:  
 

• Válido para chamadas locais para Claro Móvel e Claro fixo de mesmo DDD;  

• Caso o participante tenha pacote de voz ou SMS, com validade menor do que 30 dias, o pacote 
tem prioridade de uso;  

• O bônus será consumido de acordo com a validade da vigência mais próxima da expiração;  

• O bônus será convertido em minutos e o seu consumo começará após a utilização total da 
franquia mensal contratada;  

• Será válido somente até o final do mês da data de entrega, após esse período ele irá expirar;  

• Limite de R$240 em bônus/por telefone, a cada 30 dias, ainda que o participante tenha aderido 
a mais de uma campanha no período, independente da marca patrocinadora;  

• Além do bônus, o participante recebe um pacote de internet, conforme abaixo:  

 
Bônus com valor de R$2,00 até R$5,00 (valor bônus para voz), cliente recebe + 30 Mb;  
Bônus com valor de R$6,00 até R$14,00 (valor bônus para voz), cliente recebe + 60 Mb;  
Bônus com valor acima de R$14,00 (valor bônus para voz), cliente recebe + 100Mb.  

 
Observações:  

• O pacote de dados terá validade de 30 dias após a entrega;  

• Para os clientes de plano com internet compartilhada, o pacote de internet estará disponível 
apenas para a linha titular;  

• O bônus será liberado a partir do 5º dia útil do mês seguinte ao recebimento da confirmação e 
logo após o pacote de internet;  



• O participante receberá um SMS (mensagem) confirmando o agendamento da entrega para o 
próximo mês;  

• O usuário receberá um SMS de confirmação da concessão do bônus e do pacote de internet.  

• A prioridade, entre os bônus voz e pacote de internet será dada pela data de validade mais 
próxima ao vencimento 

• Quando houver contratação de pacote (30 dias), o pacote de internet do bônus terá prioridade, 
exceto quando existir outro bônus com menor tempo de validade.  

• O pacote de internet do bônus, terá prioridade de uso sobre a franquia dos planos 

 

Operadora Oi  

 
Exclusivo para planos pré-pagos e controle 
 
Pré-Pago: 

• Válido para ligações locais para Oi Móvel e Oi fixo de mesmo DDD; 

• Caso o participante tenha pacote de voz ou SMS, com validade menor do que 30 dias, o pacote 
tem prioridade de uso; 

• Após o recebimento do bônus, o participante terá 30 dias para utilizá-lo; 

• O bônus será utilizado antes do saldo existente; 

• O pré-pago deverá ter saldo de recarga (mesmo que de R$ 0,01) dentro da validade, para usar o 
bônus. 

 
 
Controle: 

• Válido para ligações locais para Oi Móvel e Oi fixo de mesmo DDD; 

• Caso o participante tenha pacote de voz ou SMS, com validade menor do que 30 dias, o pacote 
tem prioridade de uso; 

• Após o recebimento do bônus, o participante terá 30 dias para utilizá-lo; 

• O bônus entrará como valor extra, e será utilizado apenas se o participante ultrapassar o limite 
da sua franquia. 

Além do bônus válido para ligações locais, o participante recebe um pacote com SMS (válido para 
qualquer operadora de mesmo DDD) e internet, conforme abaixo: 
 
Bônus com valor até R$10 (valor bônus para voz), participante recebe + 50 SMS + 50 Mb; 
Bônus com valor maior que R$10 (valor bônus para voz), participante recebe + 100 SMS + 100 Mb. 
 
As chamadas no bônus são tarifadas por minuto conforme tabela da operadora. 
Não é válido para: 

• Planos de dados; 

• Chip da antiga operadora Brasil Telecom; 

• Participantes da promoção Pula Pula. 
 
 
Operadora TIM  

 
Pré-Pago: 

 
• Válido para internet, ligações locais TIM Móvel e TIM Fixo de mesmo DDD, ligações de longa 

distância realizadas com código de operadora 41, envio de SMS (para qualquer operadora de 
mesmo DDD);  

• O bônus será utilizado antes do saldo existente;  

• O pré-pago deverá ter saldo de recarga (mesmo que de R$ 0,01) dentro da validade, para usar 
o bônus;  

• Caso o participante tenha pacote de voz, dados ou SMS, com validade menor do que 30 dias, o 
pacote tem prioridade de uso.  



 
 Não é válido para planos apenas de dados. 
 

 
Controle: 

 
• Válido para internet, ligações locais TIM Móvel e TIM Fixo de mesmo DDD, ligações de longa 

distância realizadas com código de operadora 41, envio de SMS (para qualquer operadora de 
mesmo DDD);  

• Caso o participante tenha pacote de voz ou SMS, com validade menor do que 30 dias, o pacote 
tem prioridade de uso;  

• O número deverá ter saldo de recarga (mesmo que de R$ 0,01) para usar o bônus;  

• Caso o participante tenha pacote de voz, internet ou SMS, com validade menor do que 30 dias, 
o pacote tem prioridade de uso;  

• O bônus entrará como valor extra, e será utilizado apenas se o participante ultrapassar o limite 
da sua franquia.  
 
Observações: 
Planos elegíveis ao bônus: Infinity Pré; Infinity Controle; TIM Liberty Controle; TIM Liberty 
Controle Express; Controle WhatsApp 300; Controle WhatsApp 300 Express; Liberty Controle 
WhatsApp; TIM Controle A (Express); TIM Controle B Express; TIM Controle C (Express); TIM 
Controle A; TIM Controle B Plus; TIM Controle C Plus; TIM Controle Light (Express); TIM Controle 
Light (Fatura TIM); TIM Controle A; TIM Controle B; TIM Controle C; TIM Controle Light.  
O plano TIM Beta não é elegível ao bônus. 
Para conhecer a tarifação do bônus, consulte em: www.tim.com.br 

 
Para elegibilidade, consultar operadora. 
Para conhecer a tarifação do bônus, consulte em: www.tim.com.br 
 
Planos Pós-Pago  
Não disponível 
 
 
Operadora Vivo 

  
Planos Pré-Pago e Controle  
- Válidos para chamadas locais para Vivo móvel e envio de SMS (para qualquer operadora e qualquer 
DDD) e MMS, tráfego WAP e internet, acesso à Caixa Postal; 

- Válidos para utilização em até 30 dias contados a partir da data de concessão;  

- Bônus consumido após a franquia para planos Controle; 

- Bônus com prioridade sobre o crédito principal (recarga); 

- Bônus não cumulativo com outras promoções da Vivo. 

 
Planos Pós-Pago  
- Válidos para chamadas locais para Vivo móvel e Vivo fixo;  

- Válidos para utilização em até 30 dias contados a partir da data de concessão;  

- Bônus consumido após a franquia mensal contratada;  

- Bônus não cumulativo com outras promoções da Vivo. 

 


