
 

 
 

Regulamento Pé Quente Max Prêmios e Livelo: 
  
Ao adquirir o titulo de capitalização Pé Quente Max Prêmios PU (Processo 
SUSEP: 15414.901364/2017-71), o cliente aceita e concorda com as regras 
contidas abaixo. 
 

1) Campanha válida para aquisições do Título de Capitalização Pé 
Quente Max Prêmios PU (Processo SUSEP: 15414.901364/2017-71) 
entre 0h00min do dia 07/10/2018 às 23h59min do dia 14/10/2018, 
horário de Brasília (“Período da Campanha”). 
 

2) Campanha válida exclusivamente para pessoas físicas, maiores de 
16 anos que (i) adquirirem o título de capitalização Pé Quente Max 
Prêmios PU (Processo SUSEP: 15414.901364/2017-71), no Período 
da Campanha; e (ii) sejam titulares do CPF informado durante o 
processo de compra do título.  
 

3) Todas as aquisições do Título de Capitalização Pé Quente Max Prêmios 
PU (Processo SUSEP: 15414.901364/2017-71) que seguirem o quanto 
disposto neste Regulamento participam desta Campanha. 
 

4) Montante de acúmulo: Os participantes elegíveis que cumprirem as 
condições deste Regulamento poderão acumular pontos: 2 (dois) pontos 
Livelo a cada R$1 (um real) em titulo de Capitalização Pé Quente Max 
Prêmios Bradesco PU (Processo SUSEP: 15414.901364/2017-71). 
 

5) Validade dos Pontos: Os Pontos oriundos desta Campanha não terão 
prazo de expiração. 

 
6) Prazo para Crédito de Pontos: Os Pontos Livelo serão creditados após 

02 (dois) dias úteis contados da implantação do título de capitalização 
Pé Quente Max Prêmios PU (Processo SUSEP: 15414.901364/2017-
71), desde que o número do CPF informado seja válido. A Bradesco 
Capitalização e a Livelo não se responsabilizam pela informação 
incorreta, pelo consumidor, do número de CPF.”  

 
7) Não aprovação, Cancelamento ou Devolução do Pedido: Não serão 

creditados Pontos Livelo para (i) títulos não implantados; (ii) casos de 
suspeita de fraude, ou ainda (iii) em hipótese de violação deste 
regulamento ou regulamento do Programa Livelo. 
 

8) Verifique atentamente os termos e condições do produto. 



 

 

9) A Bradesco capitalização poderá, a seu exclusivo critério, estender o 
prazo desta Promoção. 
 

10)  A Bradesco Capitalização não se responsabiliza por informações 
incorretas apresentadas pelo Participante. É de responsabilidade de o 
Participante conferir seus dados cadastrais antes de realizar a compra. 
 

11)  Campanha não cumulativa com outras promoções ou campanhas de 
incentivo realizadas pela Livelo ou pela Bradesco Capitalização. 
 

12)  Para mais informações, entre em contato com os canais de atendimento 
da Bradesco Capitalização nos telefones 4002 0022 / 0800 570 0022 
e/ou com Livelo em http://www.pontoslivelo.com.br/livelo/alivelo/fale-
conosco ou consulte o regulamento em www.livelo.com.br/regulamento. 
 

13)  Leia atentamente as condições da oferta e o regulamento antes de 
finalizar a compra. 
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