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“Ação XP 20 Anos” 

Regulamento 

 
1.- O presente Regulamento traz as regras aplicáveis a campanha “Ação XP 20 Anos” 

(“Campanha”) da XP Investimentos CCTVM S/A (“XP”) inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

02.332.886/0001-04, com endereço na Avenida Chedid Jafet, 75 - Vila Olímpia, São Paulo - 

SP, 04551-065.  
1.1 A participação na Campanha está sujeita aos termos e condições estabelecidos neste 

Regulamento. As palavras ou expressões iniciadas com letra maiúscula terão o significado 

atribuído a eles neste Regulamento, com destaque sublinhado entre aspas. 

1.2 O Campanha consiste na oferta, por parte da XP, de um combo de 3 cursos oferecidos 
pela XPE InfoMoney Educação Assessoria Empresarial e Participações Ltda (“Xpeed”) - 

Primeiros Passos no Mundos dos Investimentos 

(https://xpeedschool.com.br/curso/primeiros-passos-no-mundo-dos-investimentos/), 

Primeiros Passos no Mundos dos Investimentos - Nível 2 
(https://xpeedschool.com.br/curso/primeiros-passos-no-mundos-dos-investimentos-nivel-

2/) e Viva De Renda Com Fundos Imobiliários (https://xpeedschool.com.br/curso/viva-de-

renda-com-fundos-imobiliarios/) para todos os clientes da XP, com conta ativa, que 

realizarem uma Transferência Eletrônica Disponível (“TED”) de qualquer valor para a sua 

conta na XP no dia 12 de maio de 2021, observadas as condições presentes neste 

Regulamento.  
1.3 Esta campanha terá duração das 00h01min do dia 12 de maio de 2021 até às 

23h59min do dia 12 de maio de 2021. Apenas os clientes que fizerem as TED´s no dia 12 

dentro do período bancário válido estabelecido pela sua instituição, de modo que os 

valores sejam recebidos na XP no próprio dia 12 de maio de 2021, será elegível a 
receber os benefícios indicados neste Regulamento.  

1.4 Os cursos oferecidos nesta campanha podem ser utilizados pelo cliente elegível e por 

um terceiro a escolha do cliente. Os clientes contemplados na Campanha receberão um e-

mail na conta cadastrada na XP no dia 13 de maio de 2021, com um link para uso próprio e 
realização dos cursos acima indicados e um outro link para que ele envie para um amigo 

fazer os cursos da XPeed.   

1.5 Os links recebidos levarão o cliente e seu amigo aos sites para inscrição nos cursos. 

ATENÇÃO: O CLIENTE E SEU AMIGO PRECISAM, OBRIGATORIAMENTE, (I) FAZER A 
INSCRIÇÃO NO CURSO POR MEIO DO LINK ENVIADO ATÉ O DIA 20 DE MAIO DE 

2021 E (II) FAZER O CURSO NO PRAZO DE ATÉ 6 MESES APÓS A DATA QUE ELE FEZ 

A INSCRIÇÃO. Após esse período, a gratuidade dos cursos será cancelada e os links 

enviados não estarão mais válidos para uso.   
1.6 Não tem limite mínimo ou máximo de TED para o cliente ser elegível.  

1.7 Todas as regras, procedimentos e informações atreladas a ação serão somente 

disponibilizados aos clientes da marca XP Investimentos por meio de veículos de 

comunicação oficiais da marca em referência. A XPI não se responsabiliza por quaisquer 
informações e/ou veiculações atreladas a ação que sejam feitas em ambientes não-oficiais. 

1.8 A campanha é limitada a 2 combos com os três cursos indicados acima por CPF com 

conta ativa na XP. 

1.9 Caso identificada a ocorrência de manipulação, fraude ou violação aos termos deste 
Regulamento, as pessoas envolvidas não serão elegíveis ao recebimento da premiação. 

1.10 Ao aceitar participar desta ação, os participantes concordam com este Regulamento. 

Se você não concordar com este Regulamento, não participe da ação. 

1.11 Eventuais omissões deste Regulamento serão resolvidas pela XP. 
1.12 Em caso de dúvidas ou questionamentos relacionados a esta ação, entrar em contato 

com os canais de Atendimento da XP. 

1.13 Apenas os clientes da marca XP são elegíveis para participar da Campanha. As marcas 

Rico e Clear não participam desta Campanha.   
1.14 As partes elegem o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir 

qualquer dúvida porventura existe sobre a interpretação das condições e termos deste 

Regulamento. 

 
 

São Paulo, 05 de maio de 2020.  
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