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Regulamento do Clube Max Pontos Bradesco 

  
Ao adquirir o título de capitalização Clube Max Pontos Bradesco - PU 36 meses 
(Processo SUSEP: 15414.607677/2021-11) ou Clube Max Pontos Bradesco – 
PM 60 meses (Processo SUSEP: 15414.607678/2021-66), o cliente aceita e 
concorda com as regras contidas abaixo. 
 

1) Campanha válida para aquisições do Títulos de Capitalização Clube Max Pontos 
Bradesco – PU 36 meses à partir das 0h00min do dia 06/09/2019, horário de 
Brasília até o término da referida série do título (Processo SUSEP: 
15414.607677/2021-11) e Clube Max Pontos Bradesco – PM 60 meses à partir 
das 0h00min do dia 04/01/2021, horário de Brasília até o término da referida 
série do título (Processo SUSEP: 15414.607678/2021-66). 
 

2) Campanha válida exclusivamente para pessoas físicas, maiores de 16 anos que 
(i) adquirirem o título de capitalização Clube Max Pontos Bradesco – PU 36 
meses (Processo SUSEP: 15414.607677/2021-11) ou Clube Max Pontos 
Bradesco – PM 60 meses (Processo SUSEP: 15414.607678/2021-66), 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 36 meses (Processo SUSEP: 15414.607677/2021-11) ou Clube Max Pontos 
Bradesco – PM 60 meses (Processo SUSEP: 15414.607678/2021-66) que 
seguirem o quanto disposto neste Regulamento participam desta Campanha. 

 
4) Regra para Participar da Campanha:  

 

4.1. O cliente que adquirir o produto Clube Max Pontos Bradesco - PU 36 
meses (Processo SUSEP: 15414.607677/2021-11) ou Clube Max Pontos 
Bradesco – PM 60 meses (Processo SUSEP: 15414.607677/2021-11) 
poderá em até 60 dias contados do recebimento do prêmio, utilizar o 
saldo do resgate (parcial ou integral) para obter Pontos Livelo com 
condições especiais no link 
www.livelo.com.br/pontosbradescocapitalizacao (“Compra de Pontos 
Clube Max”). 
 

4.2. O cliente que adquirir o produto Clube Max Pontos Bradesco – PU 36 
meses (Processo SUSEP: 15414.607677/2021-11) ou Clube Max Pontos 
Bradesco – PM 60 meses (Processo SUSEP: 15414.607678/2021-66) e 
for sorteado, poderá em até 60 dias contados do recebimento do prêmio, 
utilizar o valor do sorteio (parcial ou integral) para obter Pontos Livelo com 
condições especiais no link 

http://www.livelo.com.br/pontosbradescocapitalizacao
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www.livelo.com.br/pontosbradescocapitalizacao (“Compra de Pontos 
Clube Max”). 

 

4.3. O valor promocional descrito nos itens 4.1 e 4.2 somente será válido na 
Conveniência “Compra de Pontos Clube Max”, de acordo com as 
condições de pagamento disponíveis no link 
www.livelo.com.br/pontosbradescocapitalizacao (“Compra de Pontos 
Clube Max”), no limite dos valores recebidos nos termos dos itens 4.1 e 
4.2. 

 

 
4.4. O cliente definirá a quantidade de Pontos a serem adquiridos no limite 

estabelecido na conveniência Compra de Pontos da Livelo 
(www.livelo.com.br/pontosbradescocapitalizacao) , não sendo possível tal 
valor ser maior que o valor disponível do resgate ou do sorteio. 

 

4.5. Os Pontos Livelo que forem adquiridos por meio desta Campanha não 
possuem prazo de expiração, ressalvadas as exceções previstas no 
Regulamento do Programa Livelo. 

 
5) Essa campanha poderá ser cancelada pela Bradesco Capitalização, ficando a 

seu exclusivo critério. 

 
6) VERIFIQUE ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DO PRODUTO. 

 

7)  A BRADESCO CAPITALIZAÇÃO NÃO SE RESPONSABILIZA POR 
INFORMAÇÕES INCORRETAS APRESENTADAS PELO PARTICIPANTE. É 
DE RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE CONFERIR SEUS DADOS 
CADASTRAIS ANTES DE REALIZAR A COMPRA. 

 

8)  Para mais informações, entre em contato com os canais de atendimento: 
 

 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. 

 

 Livelo: www.pontoslivelo.com.br/livelo/alivelo/fale-conosco (Em caso de 
dúvidas com produtos ou serviços do programa de pontos) ou 

 
 

9)  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 

http://www.livelo.com.br/pontosbradescocapitalizacao
http://www.livelo.com.br/pontosbradescocapitalizacao
http://www.livelo.com.br/pontosbradescocapitalizacao
http://www.pontoslivelo.com.br/livelo/alivelo/fale-conosco
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Programa de Pontos da Livelo S.A., empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
12.888.241/0001-06. 

 
 

10)  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. 

 
11)  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. 
 

12) O desconto trazido nesta Campanha não é cumulativo com outras ofertas e 
campanhas de incentivo criadas pela Livelo. 
 

13) Após a compra de Pontos na Conveniência “Compra de Pontos Clube Max”, 
aplica-se no que couber, o regulamento do programa Livelo, encontrado em 
www.livelo.com.br/regulamento. 
 

14) 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 
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. 
 

15) Os dados pessoais coletados por meio deste instrumento e/ou que serão 
utilizados para a execução das disposições nele previstas, serão usados única e 
exclusivamente para cumprir seu objetivo pretendido e em conformidade com 
todas as leis aplicáveis de segurança da informação, privacidade e proteção de 
dados pessoais, inclusive, mas não se limitando, a Lei Geral de Proteção de 
Dados do Brasil (Lei Federal No. 13.709/2018). 
 

16) 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. 
 

17)  LEIA ATENTAMENTE AS CONDIÇÕES DA OFERTA E O REGULAMENTO 
ANTES DE FINALIZAR A COMPRA. 

http://www.livelo.com.br/regulamento
http://www.livelo.com.br/regulamento
http://www.bradescoseguranca.com.br/

