
(1) Promoção válida para resgates realizados no período de 15/10/18 a 19/11/18. Desconto válido 

somente para passagens aéreas e não válido para resgate de milhas, hotéis, locação de carros e 

passeios. O desconto já estará aplicado nas passagens quando o cliente acessar o site e realizar 

suas cotações. As passagens estão sujeitas à disponibilidade de inventário das companhias 

aéreas.  A promoção é válida para embarcar entre 14/11/18 e 21/11/18, com qualquer companhia 

aérea disponível no site do Programa Sempre Presente. O desconto é válido tanto para classe 

Econômica quanto Executiva. // CARTEIRA DE CONSUMO.  Promoção válida em todo o território 

da República Argentina entre os dias 15 e 20 de novembro de 2018, ambos incluídos, sobre os 

preços à vista para compras realizadas exclusivamente por clientes que possuam cartões de 

crédito Visa e/ou Mastercard emitidos por qualquer Banco Itaú. 20% (vinte por cento) sem valor 

máximo de reembolso. O reembolso será realizado nos pontos de venda após a apresentação do 

cartão de crédito Visa e/ou Mastercard emitido por qualquer Banco Itaú. O desconto será dado 

independentemente da escolha do cliente de parcelar ou não as compras em quotas sem juros. 

(2)(3) Benefício válido para reservas realizadas através do site de Atrápalo: 

www.atrapalo.com.ar/promo/itau/. ATRAPALO S.R.L. Álvarez Thomas 198, 2ºJ, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires CUIT N 30-71408132-9 Leg. N 15.735 Res. 07/02. Desconto válido para pagamento 

no ponto de venda. As tarifas estão expressas em dólares e incluem o IVA. Ver bases e condições 

específicas das ofertas no site www.atrapalo.com.ar/promo/itau/. Sujeito a disponibilidade. 

Benefício válido para reservas até e incluindo 31/10/2018. (4) Benefício válido para os dias 16, 17 

e 20 de novembro de 2018. Para efetivar o benefício do desconto de 20%, o cliente deverá inserir 

o código ITAÚ no campo de desconto antes de efetuar o pagamento no site da Argentina 

Experience: www.theargentineexperience.com  .(5) (6) 20% sem valor máximo de reembolso. O 

reembolso será realizado no ponto de venda mediante a apresentação do cartão de crédito Visa 

e/ou Mastercard emitido por qualquer Banco Itaú. Gastronomia: O benefício aplica-se ao consumo 

do menu, e não no menu promocional. Consultar marcas e locais participantes em 

www.itau.com.ar/Paginas/experiencia-argentina.aspx  // Exemplo: uma compra de $1.000 com 

20% de desconto gerará um reembolso de $200. Os descontos serão aplicados sobre os preços à 

vista ou parcelados e serão efetuados pelo comércio no ponto de venda antes da emissão da nota 

fiscal. Não pode ser combinado nem acumulado com outras ofertas e/ou promoções. Ficam 

excluídas as compras realizadas através de portais de pagamento online que não sejam da marca 

que realiza a promoção. Ficam excluídas as compras realizadas com cartões corporativos. // O 

Banco Itaú Argentina é uma sociedade anônima de acordo com a legislação argentina, seus 

acionistas respondem pelas operações do banco apenas até a integralização das ações subscritas 

(Lei 25.738). 
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