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Regulamento da Campanha Semana Brasil 

  
Ao adquirir o título de capitalização Clube Max Pontos Bradesco – PU 36 
meses (Processo SUSEP: 15414.902187.2019-10), o cliente aceita e concorda 
com as regras contidas abaixo. 
 

1) Campanha válida para Título de Capitalização Clube Max Pontos 
Bradesco PU (Processo SUSEP: 15414.902187.2019-10) adquiridos e 
pagos entre 0h00min do dia 03/09/2020 às 23h59min do dia 
13/09/2020, horário de Brasília (“Período da Campanha”). 
 

2) Campanha válida exclusivamente para pessoas físicas, maiores de 
16 anos que (i) adquirirem o título de capitalização Clube Max Pontos 
Bradesco PU (Processo SUSEP: 15414.902187.2019-10), no Período 
da Campanha; (ii) sejam titulares do CPF informado durante o 
processo de compra do título e (iii) o subscritor e o titular deverão 
ser pessoas físicas (PESSOA JURÍDICA NÃO PARTICIPARÁ DA 
CAMPANHA. O SUBSCRITOR E O TITULAR DEVERÁ SER PESSOA 
FISICA). 
 

3) Todas as aquisições do Título de Capitalização Clube Max Pontos 
Bradesco PU (Processo SUSEP: 15414.902187.2019-10) 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 título de Capitalização Clube Max Pontos 
Bradesco PU. (LIMITADO A 600 MIL PONTOS POR CPF). 
 

5) Além das possibilidades de acúmulo de pontos descrita no item acima, os 

Participantes que comprarem o título e acumularem os pontos durante a 

Semana Brasil,  terão direito a 20% (vinte por cento) de desconto em 

resgate da coleção exclusiva para clientes da Bradesco Capitalização no 

link_ https://www.livelo.com.br/clube-max-pontos-

bradesco/categoria/especial_capitalizacao , utilizando no carrinho o 

cupom “SEMANACLUBEMAX” após o recebimentos dos pontos 

referentes a compra do título Clube Max Pontos Bradesco PU (Processo 

SUSEP: 15414.902187.2019-10) 

 

6) O cupom “SEMANACLUBEMAX” está disponível para uso entre 0h00min 

do dia 03/09/2020 às 23h59min do dia 30/11/2020, horário de Brasília. 

 

7) Desconto aplicado mediante a inserção do cupom “SEMANACLUBEMAX” 
diretamente no carrinho, exclusivo para a coleção exclusiva no link 
https://www.livelo.com.br/clube-max-pontos-
bradesco/categoria/especial_capitalizacao 
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8) Caso o Participante não utilize o cupom “SEMANACLUBEMAX”, não 
estará elegível a receber o desconto. 
 

9) Esta Campanha não é válida para resgates realizados nos canais de 
parceiros, aplicativo para dispositivos móveis (app Livelo) e/ou Central de 
Atendimento Livelo. O resgate deverá ser realizado necessariamente por 
meio do sítio eletrônico da Livelo. Consulte a Central de Atendimento 
Livelo ou a Bradesco Capitalização para mais informações. 

 

10) A Campanha é exclusiva para a coleção exclusiva da Bradesco 
Capitalização, disponível no link: https://www.livelo.com.br/clube-max-
pontos-bradesco/categoria/especial_capitalizacao, e não se aplica aos 
demais produtos das demais subcategorias e coleções e às 
transferências a programas parceiros, resgates na Agência de Viagens 
Online, Gastronomia, Entretenimento, Shows, recarga de celular, doação 
de pontos, ou aquisição de Conveniências Livelo, como Compra de 
Pontos, Pontos de Presente, dentre outros. 
 

11) A inclusão de qualquer produto ou serviço no carrinho não garante 
a sua reserva, somente estando garantido o referido produto ou 
serviços após a efetivação do resgate e recebimento, pelo 
Participante, da informação de conclusão do mesmo. 

 

12) Imagens meramente ilustrativas.  
 

13) Verifique as características do produto resgatado antes de concluir o 
resgate.  
 

14) É obrigatório que haja alguém, maior de 18 anos, no local constante do 
pedido para receber o produto, bem como que o endereço de cadastro 
esteja completo com CEP e complemento, se houver.  

 

15) O conteúdo e qualidade dos produtos são de inteira e exclusiva 
responsabilidade do parceiro de resgate da Livelo.  
 

16) A devolução do produto poderá ser requerida, com o consequente estorno 
dos pontos envolvidos no resgate, desde que realizada em até 7 (sete) 
dias contados do recebimento do produto, devendo o mesmo estar sem 
uso, em sua embalagem original, acompanhado dos manuais, acessórios 
e nota fiscal.  

 

17) Não há limite de transação por CPF, respeitado o quanto disposto no item 
4. 
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18) O prazo de entrega pode variar de acordo com o parceiro escolhido, 
verifique atentamente os termos e condições do produto. 
  

19) Sujeito à disponibilidade de estoque.  
 

20) A Livelo e  Bradesco Capitalização não se responsabilizam por 
informações incorretas apresentadas pelo Participante. É de 
responsabilidade do Participante conferir seus dados cadastrais 
antes de realizar o resgate, bem como acompanhar o status de seu 
pedido. 
 

21) Campanha não cumulativa com outras promoções ou campanhas de 

incentivo, principalmente, mas não se limitando as campanhas especiais 

divulgadas aos Clientes Clube Livelo nesse mesmo período. O 

Participante não poderá aplicar qualquer outro cupom ou desconto no 

produto ofertado. 

 
22) Validade dos Pontos: Os Pontos oriundos desta Campanha não terão 

prazo de expiração. 
 

23) Crédito de Pontos: Os Pontos Livelo serão creditados em até 5 (cinco) 
dias úteis contados da data do pagamento do título de capitalização Clube 
Max Pontos Bradesco PU (Processo SUSEP: 15414.902187.2019-10), 
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. OS PONTOS SERÃO 
CREDITADOS PARA O TITULAR DO TÍTULO.  

 
24) NÃO APROVAÇÃO, CANCELAMENTO OU DEVOLUÇÃO DO PEDIDO: 

NÃO SERÃO CREDITADOS PONTOS LIVELO OU TERÃO OS PONTOS 
ESTORNADOS NAS SEGUINTES SITUAÇÕES: (I) TÍTULOS NÃO 
IMPLANTADOS; (II) SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DO  
TÍTULO ADQUIRIDO (LEI 8078/90 ART. 49); (III) CASOS DE SUSPEITA 
DE FRAUDE, OU AINDA (iiii) EM HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO DESTE 
REGULAMENTO OU REGULAMENTO DO PROGRAMA LIVELO. 
 

25) VERIFIQUE ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DO 
PRODUTO. 
 

26) A Bradesco Capitalização poderá, a seu exclusivo critério, estender o 
prazo desta Promoção. 
 



 

 

Internal 

27)  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. 

 

28)  Para mais informações, entre em contato com os canais de atendimento. 
 

o Bradesco Capitalização: Dúvidas com o produto Clube Max Pontos 
Bradesco: 4002 0022 ou 0800 570 0022  
De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30. 

 
o Livelo: www.pontoslivelo.com.br/livelo/alivelo/fale-conosco (Em 

caso de dúvidas com produtos ou serviços do programa de pontos)  
 

29)  Após o pagamento(s) do(s) título(s) o cliente estará elegível para o 
recebimento dos pontos dessa campanha, conforme regra descrita nesse 
regulamento. A escolha de produtos ou serviços ficará a cargo do cliente, 
sendo a responsabilidade de disponibilizar a cartilha de produtos ou 
serviços a cargo do Programa de Pontos da Livelo S.A., empresa inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 12.888.241/0001-06. 
 

30) A Livelo reserva-se o direito de invalidar os Pontos creditados ou a creditar 
na Conta Livelo do Participante caso tenha conhecimento de que não 
foram cumpridas todas as obrigações constantes neste Regulamento. 
 

 
31) Poderão ser excluídos do Programa Livelo todos os Participantes que 

venham a infringir as regras do Regulamento da Livelo, encontrado em 
www.livelo.com.br/regulamento, bem como utilizem de fraude ou 
comportamento ardil na utilização das recompensas, sem prejuízo de 
arcar com suas responsabilidades civis e criminais, reservando-se a 
Livelo, inclusive, ao direito de recusar novo cadastro do Participante. 
 
 

32) A Bradesco Capitalização precisará coletar e tratar dados pessoais dos 
clientes para que possa viabilizar e executar a Campanha, sem prejuízo 
de outras finalidades legalmente autorizadas, sempre os fazendo em 
respeito à sua privacidade, à proteção dos dados pessoais e a toda 
legislação aplicável sobre o tema, em especial, a Lei Federal nº 
13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados 
 
 

33) Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são 
tratados pela Bradesco Capitalização, acesse a Diretiva de Privacidade 
da Organização Bradesco por meio do endereço eletrônico 
http://www.bradescoseguranca.com.br. 

 

http://www.pontoslivelo.com.br/livelo/alivelo/fale-conosco
http://www.livelo.com.br/regulamento
http://www.bradescoseguranca.com.br/
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34)  LEIA ATENTAMENTE AS CONDIÇÕES DA OFERTA E O 

REGULAMENTO ANTES DE FINALIZAR A COMPRA.  


