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Regulamento do Benefício
"Modo N"
O Regulamento do benefício Modo N serve para explicar todos os combinados e
características do benefício oferecido pela N26 Sociedade de Crédito Direto S.A.,
inscrita no CNPJ sob o nº 40.867.163/0001-90 (somos nós, a "N26”, sua Fincare).

Aqui você consegue entender direitinho todos os detalhes do Modo N.

Quem pode participar?

Poderá participar desta ação todo cliente N26, que já tem Conta N26 e Cartão N26
ativos e livre de bloqueios, além de ter o cadastro completo e atualizado.

Ainda, precisará atender todos os requisitos do presente regulamento.
Clientes com Conta N26 ou Cartão N26 com pendências ou inconsistências de
cadastro, pendência de apresentação de documentos, bloqueio em conta de
qualquer natureza, qualquer que seja o motivo e que não atendam a qualquer das
condições do presente documento não serão elegíveis ao benefício promocional.

E como funciona?
Todo mês a N26 irá somar os seus gastos no cartão de crédito e converter em um
bônus nos Spaces, conforme detalhamos abaixo, além dos atuais 100% CDI de
rendimento que já é oferecido pela N26. No Modo N, a cada R$100 pagos de fatura
do cartão na modalidade crédito, você ganha +1% de CDI nos spaces para o mês
seguinte.
O benefício do modo N será calculado ao final de cada mês, somando todos os
pagamentos de fatura que acontecerem entre o primeiro e último dia do mês.
Caso ocorra mais de um pagamento de fatura naquele mês, fatura parcelada,
fatura adiantada etc., todos esses pagamentos serão considerados para calcular a
porcentagem do bônus que será executada no mês seguinte no Spaces.
No caso de quem tem diversos spaces, valerá a soma dos saldos de todos os
spaces. A bonificação será calculada e creditada proporcionalmente em cada um
dos spaces, considerando o saldo individual deles.



Para facilitar, a tabela abaixo explica como funciona o benefício:

Total gasto no cartão N26 (mês) Porcentagem CDI nos spaces (mês)

Total da soma de todos os valores
pagos de fatura de cartão na
modalidade crédito N26 entre o
primeiro e o último dia do mês (até
23h59)

A cada R$100 desse valor total pago, o
cliente ganha 1% de Bonificação no
percentual do CDI aplicável para o
valor depositado no(s) spaces no mês
seguinte (100% CDI + % do Modo N)

até R$99,99 100% CDI
(100% do regular + 0% do Modo N)

R$100,00 a R$199,99 101% do CDI
(100% do regular + 1% do Modo N)

R$200,00 a 299,99 102% do CDI
(100% do regular + 2% do Modo N)

…… ……

R$10.000 200% do CDI
(100% do regular + 100% do Modo N)

Até o quinto dia útil do mês seguinte da fatura paga, essa bonificação calculada
passa a valer em todos os seus spaces para o mês vigente, até que a nova
bonificação seja calculada e passe a valer no próximo mês (e assim por diante).
O percentual máximo para a bonificação adicional é de até 100% do CDI por
cliente. Ou seja, seu(s) space(s) pode(m) chegar a render até o equivalente a 200%
do CDI.
O saldo máximo depositado no spaces que fará jus ao benefício do Modo N está
limitado ao valor de até R$10.000,00 por cliente. Valores acima de R$10.000,00
receberão  o rendimento 100% do CDI normalmente e não farão jus à bonificação
adicional.
A bonificação do Modo N não será disponibilizado para contas bloqueadas, inativas
ou suspensas.

A adesão a esse benefício não implica em rendimento financeiro, sendo uma
bonificação atrelada ao CDI, por tempo determinado, não havendo garantia de que,
uma vez finalizada esta ação, a sua Conta N26 e/ou seu(s) spaces venham a ter
algum outro tipo de bonificação, incluindo bonificações financeiras.



Este benefício é pessoal, intransferível e poderá ser cumulativo com outras
promoções da N26, salvo se de outra forma expressamente definida pela N26.

Como será calculado o Modo N?

Entre o primeiro e o quinto dia útil do mês vigente, a N26 irá calcular todos os
pagamentos de fatura que aconteceram do primeiro ao último dia do mês  até as
23h59, do mês anterior. Vamos considerar, portanto, o pagamento de faturas
atrasadas, parceladas, adiantadas etc. Qualquer valor pago de fatura, entra nessa
conta.

Com o valor pago da(s) sua(s) fatura(s) do Cartão N26, a N26 irá dividir esse valor
por 100 para identificar qual será a sua bonificação extra para o mês subsequente,
e irá executar essa bonificação diariamente em seus spaces. Ela passa a valer a
partir do 5º dia útil do mês seguinte do pagamento, e vale durante todo o mês.

Isso é, se você pagou a fatura das suas compras no crédito do seu Cartão N26 no
valor de R$5.000, o seu bônus extra será de 50% do CDI.

Após saber a porcentagem (%) do CDI do seu benefício extra, a N26 irá multiplicar
o valor que você ganharia em um dia útil considerando o saldo total do seu(s)
spaces rendendo 100% do CDI, já descontado o Imposto de Renda aplicável (ou
seja, o rendimento líquido), pela porcentagem de bônus extra que você ganhou
naquele mês.

Ou seja, considerando um bônus extra de 50% do CDI e um rendimento diário do
valor organizado nos spaces de R$1 em relação ao 100% do CDI (já descontado o
IR), com o Modo N aplicado, esse cliente vai passar a receber uma bonificação
total de R$1,50 por dia, sendo R$1 do 100% CDI e R$0,50 do Modo N1.

O rendimento acontece em todos os dias úteis e é calculado de acordo com o
valor que esteja dentro do space até as 23h59 no dia útil anterior.

Qual é o prazo para que a bonificação esteja disponível
no meu Spaces?

1 R$1,00 X 50% (0,50) = R$0,50



O prazo para recebimento do benefício no(s) seu(s) space(s) é de até 1 dia útil,
contado a partir do fechamento do saldo diário do(s) seu(s) space(s), às 23:59hs.
Isso significa que, em todos os dias úteis nós iremos verificar o valor que consta
no(s) seu(s) space(s) e no dia útil seguinte a bonificação será refletida, conforme
verificado.

Em caso de encerramento/rescisão da Conta N26 ou Cartão N26 antes do
recebimento do benefício, nenhum valor será devido pela N26, perdendo, portanto,
o direito de receber o benefício, sem que lhe caiba direito de pleitear qualquer
compensação financeira ou não, seja a que título for.

No caso do cliente deletar o space com saldo dentro, o saldo é transferido para a
conta principal, na qual não acontece rendimento. O mesmo acontece se o
dinheiro for transferido do space para a conta principal. Isso significa que o
benefício não será disponibilizado caso o space seja deletado antes da data do
fechamento do saldo diário do space.

Onde poderei ver o valor do meu benefício?

O valor do seu benefício poderá ser visualizado diretamente através do app da
N26, no extrato do(s) seu(s) space(s).

O benefício será disponibilizado separadamente em cada space existente.

E se a fatura do meu Cartão N26 não for paga
integralmente?

Só serão considerados para a bonificação os valores que forem pagos na fatura do
seu Cartão N26.

Para exemplificar, se forem gastos R$2.000,00 no mês de março e na data do
vencimento da fatura, forem pagos só R$1.000,00, o benefício referente ao mês de
março será com base nos R$1.000 pagos em relação à fatura do mês de março. O
restante, caso pago no mês de abril, terá reflexo no cálculo do benefício extra do
mês de abril.



E se a compra no cartão na modalidade crédito for
estornada ou cancelada?

Para estes casos, vale reforçar que o valor usado para o cálculo do benefício Modo
N é o 'pago' no mês, ou seja, tudo o que for pago na fatura será considerado para o
benefício no mês seguinte. Se a compra cancelada ou o estorno forem refletidos
apenas na fatura seguinte, por exemplo, o Modo N vai refletir também de forma
subsequente.

Tem alguma taxa ou tributação nesse benefício?

O Modo N faz com que você receba nos seus spaces mais do que o nosso
rendimento de 100% do CDI.

A tributação deve ser considerada da seguinte forma:

Para os 100% do CDI, a N26 desconta 22,5% de Imposto de Renda (IRRF) e não tem
desconto de IOF (imposto sobre operações financeiras).

Já a bonificação acima de 100% não é descontado o Imposto de Renda, pois não
implica em rendimento financeiro, sendo uma bonificação atrelada ao CDI e ao uso
do cartão na modalidade crédito N26.

Essa  bonificação é um valor que a N26 dá aos clientes para estimular o fincare e
é calculada de acordo com o proporcional do rendimento líquido dos 100% do CDI.
Ou seja, multiplicamos o que a pessoa ganharia com 100% do CDI pela
porcentagem (%) de bônus naquele mês e somamos para ter o ganho total.

Qual é o prazo dessa ação?

Esse benefício irá ocorrer no período de 00h00 do dia 01 de setembro de 2022 até
às 23h59 (horário de Brasília) do dia 02 de março de 2024. A bonificação será
aplicada sobre o saldo diário do(s) seu(s) space(s), exclusivamente até o término
do prazo de vigência da promoção, não havendo nenhum tipo de bonificação após
o encerramento desta promoção.

Após o prazo acima ou eventual comunicação de encerramento da oferta
promocional, você reconhece que nenhum benefício promocional e/ou bonificação



será devida pela N26, não estando os valores depositados no(s) space(s) sujeitos a
nenhum tipo de bonificação.

A N26 poderá alterar, suspender, prorrogar e/ou encerrar a presente promoção a
qualquer momento.

Esta ação poderá ser suspensa ou cancelada a qualquer tempo pela N26, em caso
de qualquer suspeita de mau uso desta por você, ou que venha ferir as boas
práticas de prevenção à lavagem de dinheiro e demais regras determinadas pelo
Banco Central do Brasil, o que não ensejará, em nenhuma das hipóteses, qualquer
direito de indenização ou compensação.

Compete a você acessar os Termos e Condições de Uso e Regulamentos aplicáveis
aos produtos e serviços N26, para acompanhamento de suas atualizações e
alterações realizadas.

Uso indevido desta ação

Identificado o uso indevido dessa ação, incluindo, mas não se limitando à revenda
ou cessão dos benefícios a terceiros, retirando o caráter de uso pessoal da
promoção, ou ainda a ocorrência de fraude ou uso indevido da promoção, a N26
poderá restringir o acesso do cliente inclusive mediante o cancelamento do
respectivo cadastro e sua participação na ação.

Esclarecimentos Gerais

A adesão a este benefício implica na aceitação plena e total das condições e
regras descritas no presente regulamento, bem como das políticas e
procedimentos da N26.

Questões não previstas e eventuais dúvidas relativas a este regulamento e/ou a
promoção serão resolvidas pela N26, de forma que o posicionamento da N26 será
definitivo e não passível de recurso.

A participação nesta ação e o benefício promocional não são considerados uma
remuneração e/ou um rendimento financeiro.

A N26 não se responsabiliza por eventuais danos decorrentes desta promoção
oriundos de problemas de ordem técnica, alheios a sua vontade, relacionados a



falhas de comunicação em função da incompatibilidade de sistemas operacionais
ou em decorrência de qualquer problema relativo à telecomunicação, inclusive à
indisponibilidade temporária do sistema e/ou ao app da N26; interrupção da
publicação ou da publicação deste regulamento por problemas de acesso à rede
de Internet, intervenção de hackers, vírus, manutenção, queda de energia, falha de
software e/ou hardware, bem como por caso fortuito ou força maior. Em nenhuma
hipótese, a N26 estará obrigada a prorrogar o período da promoção.

Ficou com alguma dúvida?
Para outras solicitações, pedidos de cancelamento, reclamações e sugestões, você
poderá entrar em contato com a N26 pela nossa Central de Atendimento no
telefone 0800 887 0869, pelo e-mail ajuda@n26brasil.com, ou pelo chat no app.
Todos esses canais estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 08h às 22h
BRT.

São Paulo, 01 de setembro de 2022



n26brasil.com


