


Se o seu cartão pontua ou não;

Qual o seu programa de fidelidade e quais os
benefícios dele;

Como acumular pontos mesmo que o seu
cartão não pontue;

Esse exercício é o 3º de 3 que você vai receber
de aquecimento para a Nova Semana das
Milhas e nele você vai encontrar o passo a
passo para conseguir um dos melhores cartões
black do mercado!

Até agora você já viu nos conteúdos de
aquecimento:

 

 

E hoje você vai descobrir:
 

Como você pode ter um cartão black, sem
anuidade e sem ter uma renda alta 

(esse é um dos melhores cartões do mercado)!



O Banco Inter é uma das principais fintechs do
Brasil e atua totalmente online.

Ele possui uma variedade de produtos financeiros
e oferece-os de maneira descomplicada para os
seus clientes.

Portanto, para quem quer fugir da burocracia dos
bancos tradicionais e ainda ter os melhores
benefícios e exclusividades que um cartão Black
pode oferecer, o banco Inter preparou:

O cartão Inter Black!

Esse cartão tem uma série de
vantagens como isenção de
anuidade, cashback de 1%
em todas as compras
realizadas no cartão, Sala VIP
lounge key ilimitada em
aeroportos, entre outros... 

https://www.idinheiro.com.br/cashback/


Ter R$ 250 mil investidos no banco.
Fazer um upgrade do cartão, caso você já possua a
versão (Gold ou Platinum) e tiver gastos de R$7 mil
ou mais nas últimas quatro faturas, com
adimplência.
Criando ou participando de uma comunidade de
investimentos; (onde os investimentos do
participantes somados fique acima de 250 Mil.)
Fazendo um financiamento imobiliário;

Sem precisar gastar muito na fatura;
Sem precisar ter alta renda;
Sem Investimento alto;
Sem pagar anuidade;
Sem ter score alto;
E até que você esteja negativado.

Normalmente,  as formas de estar elegível para ter o
cartão Inter Black são:

Mas nas próximas páginas você vai descobrir
como ter esse cartão:

 
 

E ainda ter Acesso ILIMITADO às 
Salas Vips Lounge Key!

 
Como fazer isso?

 



Com a promoção: Mastercard
Black Inter + Inter Duo Gourmet!

A última e a mais fácil das maneiras de estar
elegível para ter o seu cartão black é a
promoção do Inter Duo Gourmet:

Onde você pode ter o cartão black do inter, sem
precisar ter renda alta ou gastar muito na
fatura!



Assinar o plano anual Duo Gourmet no valor de
R$350 por ano;

Ser correntista do banco Inter.

Já possuir um cartão do banco Inter. (E não se
preocupe se não tiver ou não possuir crédito
aprovado, vou te ensinar um pulo do gato pra
isso!)

Solicitar o upgrade 7 dias após a conclusão da
assinatura do Duo Gourmet.

E Para se qualificar para o cartão Inter Mastercard
Black, você precisa apenas:

Obs: Nas próximas páginas você vai descobrir
como ser elegível mesmo se tiver criado uma
conta recentemente no Inter, ainda não possuir
um cartão do banco ou não possuir crédito
disponível! :)

Veja o passo a passo completo nas próximas
páginas:



PASSO 1:

O primeiro passo para conseguir o seu Inter Black
é abrir uma conta no Banco Inter, caso você não
tenha.

Para isso você pode entrar no site oficial do Banco
Inter em www.bancointer.com.br ou baixar o
aplicativo no seu smartphone e abrir uma conta:

http://www.bancointer.com.br/


PASSO 2:

O segundo passo é ter um
cartão do Banco Inter com
crédito disponível…

Atenção para esse pulo
do gato: 

Você não precisa solicitar a
análise crédito, para poder ter
esse cartão black, caso ainda
não tenha um cartão com
essa função!

Agora, para poder assinar o Inter Duo Gourmet
e estar elegível para ter o Cartão Inter Black,
você pode usar esse pulo do gato sensacional
que poucas pessoas sabem:

- Utilizar a modalidade Crédito + CDB,
investindo apenas R$ 100,00 em um CDB do
banco inter e desbloquear automaticamente
a função crédito do seu cartão!



Dessa forma, mesmo se tiver criado uma conta
recentemente no Inter, ainda não possuir um cartão
do banco ou não possuir crédito disponível você
poderá ter o seu Black! :)

PASSO 3:

O Terceiro passo é Assinar o plano anual do Duo
Gourmet, dentro do App que você pode baixar na sua
loja de aplicativos do smartphone.

O Plano de assinatura é de R$ 350/ano, para você ter um
dos melhores cartões black do mercado 100% funcional e
com acesso ilimitado às salas vips Lounge Key!



Mas aqui vai mais um Pulo do Gato:

Para esse cartão você ainda pode pedir mais 2
adicionais!

Se você dividir o valor do plano dá só R$ 116 por ano
por cartão - os três cartões já pagam esse
investimento em apenas duas idas à sala VIP! 

PASSO 3:

O passo 4 é Solicitar o Upgrade para o Inter
Black, 7 dias após assinar o plano Duo
Gourmet e ser feliz com seu cartão novo!



Passo 1:  Você irá enviar uma foto ou
print da tela no meu Instagram
(@nortonreveno) mostrando sua conta  
no banco inter (óbvio que em alguma
parte que mostre apenas informações
seguras) ou sua solicitação do cartão
Black com o plano do Duo Gourmet;

Passo 2:  Você irá enviar uma
mensagem no meu Instagram do
(@nortonreveno) dizendo EXATAMENTE o
seguinte: 

"Já solicitei o meu Cartão Black!        "

Como você já sabe, esse é o 3º exercício de 3
que você terá de aquecimento para a Nova
Semana das Milhas!

E aqui está o exercício de
ativação que você deve cumprir
para finalizar a sua participação
e concorrer a um IPhone 13:

Aperte aqui e vá para o Instagram do Norton!

https://bit.ly/EXEC03-L11


Passo 3: Depois, é só aguardar a minha
resposta. E assim que eu confirmar que você
seguiu todos os passos você vai receber um
presente secreto e muito especial, somente
para quem chegou até o final. Spoiler: É uma
planilha…. MUITO pedida.

Se você cumpriu todos os exercícios de ativação
que eu te enviei…

Além dos benefícios que já recebeu você já está
concorrendo a um Iphone 13 novinho, seja para
uso próprio ou para revender e lucrar!

 


