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THE DECK AMIGOS
PROGRAMA DE RELACIONAMENTO

I. DEFINIÇÕES

1. THE DECK AMIGOS – Programa de relacionamento que recompensa o
jogador associado pelo relacionamento que mantém com o The Deck Poker
Club, por meio da participação dos eventos promovidos pelo clube. 

2. PARTICIPANTE(S) – Todos os associados do clube cadastrados no programa
THE DECK AMIGOS.

3. PONTOS DE RELACIONAMENTO – Pontos conquistados de acordo com a
participação nos eventos do The Deck Poker Cub.

4. PONTOS BÔNUS – Pontos gerados a partir de eventos especiais, específicos e
ações promocionais do The Deck Poker Club. 

5. EXTRATO – Extrato destinado ao jogador associado ao clube cadastrado no
programa THE DECK AMIGOS, emitido semanalmente pelo The Deck Poker Club
e divulgado no site thedeckpokerclub.com/thedeckamigos, por meio do qual
são informados: pontuação e classificação da semana no programa THE DECK
AMIGOS. 

II. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. Este regulamento estabelece as regras para o programa de relacionamento
THE DECK AMIGOS, instituído pela empresa The Deck Poker Club e passa a
valer a partir de seu lançamento, em 07/09/2020.

2. Somente os PARTICIPANTES podem solicitar: extratos para verificação dos
pontos, conversão em prêmios, descontos e outros benefícios, e quaisquer
outras operações relativas ao programa. Todos esses procedimentos serão
realizados por meio da Central de Atendimento The Deck, site do programa ou
por outras formas divulgadas pelo The Deck Poker Club.

3. Os prêmios, os descontos, as bonificações e outros benefícios serão
concedidos aos PARTICIPANTES do programa, de acordo com as regras
estabelecidas neste regulamento ou por outras formas divulgadas pelo The
Deck Poker Club.

 III. ADESÃO 

1. Poderão aderir ao programa THE DECK AMIGOS, todos os associados pessoas
físicas que jogarem através The Deck Poker Club e estiverem devidamente
CADASTRADOS através do link thedeckpokerclub.com/thedeckamigos.
Portanto, os benefícios são gerados apenas para os associados que aceitarem a
participação no programa THE DECK AMIGOS. 

2. Em caráter promocional, o The Deck Poker Club poderá incluir como
PARTICIPANTES do programa THE DECK AMIGOS todos os seus ASSOCIADOS,
independentemente do pedido de adesão e sem qualquer ônus.
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IV. TAXAS DE ADESÃO E DE ANUIDADE

1. Não serão cobradas taxas de adesão e de anuidade pela participação no
programa THE DECK AMIGOS. 

V. TIPOS E FATORES DE GERAÇÃO DE PONTOS 

1. Poderão ser concedidos aos PARTICIPANTES do programa THE DECK
AMIGOS, dois tipos de PONTOS: 

     1.1. PONTOS DE RELACIONAMENTO 

     1.2. PONTOS BÔNUS 

2. Os PONTOS DE RELACIONAMENTO  serão apurados com base no período em
que o PARTICIPANTE permanecer jogando ou realizar sua inscrição em um
torneio, durante a semana vigente. 

3. Os PONTOS BÔNUS serão apurados em caráter promocional, a critério única e
exclusivamente do The Deck Poker Club.
 

4. Os PONTOS DE RELACIONAMENTO bem como os PONTOS BÔNUS são
intransferíveis e não podem ser acumulados, sendo válidos apenas para
classificar o PARTICIPANTE quanto ao seu envolvimento com os eventos
promovidos pelo clube durante a semana vigente. 

VI. APURAÇÃO DE PONTOS 

1. A apuração dos PONTOS DE RELACIONAMENTO será feita toda vez que o
associado cadastrado participar de um evento promovido pelo The Deck Poker
Club. Os eventos são definidos em dois tipos: 
 

     1.1. Jogando um Torneio 

     1.2. Jogando em uma mesa de Cash Game 

2. Os pontos são acumulados de acordo com o rake gerado pelo jogador dentro
da semana vigente. 

3. A apuração dos PONTOS BÔNUS será feita automaticamente via sistema em
caráter promocional. 

4. Os PONTOS DE RELACIONAMENTO E BÔNUS classificarão o PARTICIPANTE
de acordo com as categorias descritas na sessão VII. A divulgação dessa
classificação será feita semanalmente, as segundas-feiras até as 20h, pelo site
thedeckpokerclub.com/thedeckamigos. 
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VII. CLASSIFICAÇÃO / CATEGORIA / NÍVEL / PONTOS 

1. Os PARTICIPANTES do programa THE DECK AMIGOS serão classificados em
níveis, de acordo com os pontos acumulados semanalmente, conforme a tabela
abaixo:
  
 

 
2. Os pontos são intrasferíveis e não cumulativos; exceto no caso da categoria
Diamante, onde a classificação é feita de acordo com o somatório das
pontuações das últimas 4 semanas.

3. A categoria Diamante, diferentemente das outras categorias, será
representada por apenas 01 cliente - o de maior desempenho nas últimas 4
semanas (maior pontuação gerada a partir do somatório dos pontos acumulados
nesse período). 

4. Para efeito de apuração, os PONTOS serão sempre inteiros, desprezando-se,
para cada item da tabela, as frações de pontos porventura existentes. O
arredondamento será feito pelo critério matemático padrão, ou seja, frações de
ponto inferiores a 0,49 serão desprezadas e frações de ponto iguais ou
superiores a 0,50 serão arredondadas para o ponto inteiro imediatamente
superior. 

5. O The Deck Poker Club se reserva o direito de efetuar ajustes na tabela de
fatores de pontuação do programa THE DECK AMIGOS e no prazo de validade
dos PONTOS a qualquer tempo, segundo sua conveniência. 

6. As informações relativas a eventuais ajustes promovidos no programa THE
DECK AMIGOS poderão ser obtidas junto à Central de Atendimento The Deck,
bem como estarão disponíveis ao PARTICIPANTE no site
thedeckpokerclub.com/thedeckamigos.

VIII. DEMONSTRAÇÃO DOS PONTOS 

1. Os PONTOS serão demonstrados por meio de extrato de verificação do
programa, disponível através do site thedeckpokerclub.com/thedeckamigos,
onde o participante encontrará informações da sua pontuação e classificação
semanal de acordo com o nickname cadastrado no aplicativo PPPoker. 
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2. Os PONTOS, que classificarão o PARTICIPANTE de acordo com as categorias
descritas na sessão VII, serão divulgados semanalmente, as segundas-feiras até
as 20h, pelo site thedeckpokerclub.com/thedeckamigos. 

IX. DIREITOS SOBRE OS PONTOS 

1. Os PONTOS são pessoais, intransferíveis e não cumulativos. 

2. Os pontos adquiridos pelos PARTICIPANTES não possuem valor monetário.
Constituem um direito do PARTICIPANTE perante o The Deck Poker Club e são
inegociáveis. 

3. Verificando-se negociação de PONTOS sem a expressa autorização do The
Deck Poker Club, os PONTOS objeto da transação serão considerados nulos,
acarretando, em consequência, a exclusão dos envolvidos no programa.

X. BENEFÍCIOS DO PROGRAMA 

1. Os benefícios do PROGRAMA serão concedidos no início de cada semana, de
acordo com a classificação do PARTICIPANTE:

   
 

a) RakeBack de acordo com a categoria alcançada (x% do rake gerado); 

b) Acesso a serviços e eventos exclusivos, de acordo com a categoria;

c) Prêmios e descontos no The Deck Store;

d) Participação em sorteios e bonificações.

1.1. Os benefícios citados no item 1 desta cláusula X poderão, a critério do The
Deck Poker Club, ser incluídos, excluídos e alterados a qualquer tempo.
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2. Os benefícios serão concedidos aos PARTICIPANTES que estiverem em dia
com suas obrigações perante o The Deck Poker Club.

2.1. Para tal fim, considera-se PARTICIPANTE em situação de inadimplência
aqueles que estejam com operações em atraso a mais de 10 dias da data do
vencimento da obrigação.

XI. UTILIZAÇÃO DOS PONTOS

1. A concessão dos benefícios citados na cláusula X será feita mediante
classificação do PARTICIPANTE, com prazo de validade de 7 dias.

2. Ficarão bloqueados os pontos do PARTICIPANTE que não atender às
condições previstas na cláusula X.

3. A qualquer tempo, o The Deck Poker Club poderá alterar o catálogo de
prêmios em quantidade e qualidade dos oferecidos no programa. 

4. O The Deck Poker Club se compromete a manter o nível de pontuação dentro
do prazo de validade de cada catálogo (7 dias), podendo realizar promoções,
sempre favoráveis aos PARTICIPANTES. Após esse prazo, os bens e/ou serviços
poderão ser divulgados em novos catálogos com outro nível de pontuação. 

5. Após a solicitação do prêmio, não serão permitidas quaisquer alterações ou o
cancelamento do pedido. 

6. Perdem o direito a obtenção das vantagens os PARTICIPANTES que,
independentemente da pontuação obtida, não estejam em dia com suas
obrigações perante o The Deck Poker Club. 

7. Independentemente de onde os pontos forem gerados, os benefícios
conquistados poderão ser utilizados em qualquer unidade com a marca The
Deck Poker Club (nas plataformas online PokerBros, Upoker e PPPoker), sempre
obedecendo os critérios do programa THE DECK AMIGOS. 
 

XII. CATÁLOGO DE PRÊMIOS 

1. Todos os produtos ou serviços oferecidos como prêmios no CATÁLOGO DE
PRÊMIOS DO PROGRAMA têm caráter meramente indicativo, podendo ser
substituídos por qualquer outra marca ou modelo. Os referidos produtos são
adquiridos de fornecedores conveniados com o The Deck Poker Club, que
poderá suspender tais convênios, caso venha a detectar má prestação de
serviço ou sinais de risco. 

2. Todos os produtos terão estoque limitado. Caso algum prêmio saia de linha,
esteja esgotado no estoque do fornecedor conveniado ou o convênio com seu
fornecedor seja encerrado, o The Deck Poker Club poderá, a seu critério,
substituí-lo por similar e/ou excluí-lo do CATÁLOGO DE PRÊMIOS DO
PROGRAMA.
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3. Os prêmios serão entregues ao PARTICIPANTE, em até 30 dias após a
solicitação do prêmio, no endereço que conste no cadastro do PROGRAMA no
momento da solicitação.

4. O The Deck Poker Club não se responsabiliza pela não entrega do prêmio
caso haja alteração de endereço após o pedido ter sido enviado ao fornecedor
do produto ou do serviço.

5. Caso não seja possível entregar o prêmio, devido a informações incorretas
fornecidas pelo PARTICIPANTE, ausência no momento de entrega, mudança de
endereço, ou quaisquer outros motivos que inviabilizem a entrega, o
PARTICIPANTE terá até 15 dias após a data da solicitação do prêmio para entrar
em contato com a Central de Atendimento The Deck, para solução do problema.
Após esse prazo, perderá o direito ao prêmio.

6. O PARTICIPANTE fica responsável por quaisquer ônus relativos ao reenvio
dos prêmios, gerados pelos problemas citados no item 5 desta cláusula. 

7. Caso seja constatada qualquer irregularidade na hora do recebimento, o
prêmio deverá ser imediatamente devolvido ao entregador e o PARTICIPANTE
deverá entrar em contato com a Central de Atendimento The Deck, informando:
tipo de irregularidade, nome da entregadora e do entregador e o número da
nota de entrega. Após o recebimento do produto pelo PARTICIPANTE, o The
Deck Poker Club se exime de qualquer responsabilidade pela troca.

XIII. VIGÊNCIA DOS PONTOS 

1. Os PONTOS terão a validade de 7 dias contados a partir da data de divulgação
dos mesmos, ou seja, os pontos serão gerados durante a semana x, divulgados
na segunda-feira da semana X+1 e terão seus benefícios, bonificações e
premiações válidas durante a semana X+1. Após esse período, os pontos serão
expirados, assim como o catálogo de prêmios da semana.

XIV. EXCLUSÃO DO PROGRAMA E CANCELAMENTO DOS PONTOS 

1. O descumprimento das cláusulas e condições descritas nesse
REGULAMENTO, ensejará cancelamento dos PONTOS existentes.

2. O cancelamento ou exclusão do PARTICIPANTE do PROGRAMA ocasionará o
cancelamento automático dos PONTOS existentes. 

3. O PARTICIPANTE poderá solicitar sua exclusão do PROGRAMA. Essa
solicitação implicará no cancelamento dos PONTOS existentes. 

4. A partir da solicitação de exclusão do programa THE DECK AMIGOS, todos os
PONTOS existentes serão automaticamente cancelados, sem o direito a
reembolso posterior de qualquer natureza. 
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XV. ENCERRAMENTO DO PROGRAMA 

1. O The Deck Poker Club reserva-se o direito de encerrar o PROGRAMA a
qualquer tempo. Para tanto, deverá comunicar aos PARTICIPANTES a data de
seu encerramento, com antecedência mínima de 30 dias. A partir da data da
comunicação, os PARTICIPANTES poderão utilizar os PONTOS existentes de
acordo os critérios do PROGRAMA em vigor. Após a data de encerramento do
PROGRAMA, todos os PONTOS existentes perderão a validade.
 

2. Até a data de encerramento do PROGRAMA, permanecerão gerando pontos
as operações descritas na cláusula V deste regulamento. 

XVI. CESSÃO DE DIREITOS 

1. O PARTICIPANTE contemplado com prêmios do PROGRAMA autoriza a
utilização de seu nome, imagem e voz, em publicidade nacional, sem qualquer
ônus para o The Deck Poker Club. 

2. O PARTICIPANTE contemplado com prêmios do PROGRAMA autoriza o envio
e notificações promocionais através de e-mails, SMS e aplicativos de
comunicação social. 

XVII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. O The Deck Poker Club poderá:
 

a) estender os benefícios do PROGRAMA no todo ou em parte, a seu critério;

b) estabelecer operações adicionais para a geração de PONTOS DE
RELACIONAMENTO e/ou PONTOS BÔNUS. 

2. O PROGRAMA não está vinculado a qualquer outra promoção do The Deck
Poker Club em vigor durante seu prazo e, portanto, seus benefícios não são
cumulativos. 

3. Quaisquer aspectos operacionais, de pontuação, de premiação e demais
condições do PROGRAMA poderão ser alterados no decorrer da realização do
PROGRAMA, mediante aviso prévio do The Deck Poker Club aos
PARTICIPANTES. 

4. A participação no PROGRAMA implica aceitação total das condições e normas
descritas neste regulamento. 

5. Os casos omissos e eventuais disposições não contidas neste regulamento
serão resolvidos em comum acordo com o The Deck Poker Club.
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