
Regulamento da Conveniência Transferência entre Contas 

 

O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer as regras e condições da Conveniência 
Transferência entre Contas da Livelo S.A., empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
12.888.241/0001-06 (“Livelo”), conforme a seguir. 

  

1.Transferência entre Contas 

1.1.A Conveniência Transferência entre Contas consiste na possibilidade dos Participantes do 
Programa Livelo concederem, mediante pagamento, uma determinada quantidade de Pontos 
Livelo para outro Participante do Programa Livelo. Para a referida concessão, um Participante 
resgata Pontos Livelo de sua Conta Livelo e, mediante pagamento do valor adicional indicado 
na página do produto, a mesma quantidade de Pontos Livelo é creditada na Conta Livelo do 
outro Participante indicado. 

  

1.2.Os Participantes poderão utilizar a Conveniência nos canais Livelo em que a mesma esteja 
disponível, reservando-se a Livelo ao direito de, a qualquer momento e sem prévio aviso, 
disponibilizar ou indisponibilizar esta Conveniência em uma ou mais plataformas. 

  

1.3.A Livelo poderá, a qualquer momento e sem necessidade de prévia comunicação, limitar 
esta Conveniência a um montante pré-determinado por Participante para cada período pré-
definido, após o qual o limite disponível é reiniciado. Estes limites serão indicados na descrição 
do produto no Programa Livelo. 

  

  

2.Contrapartida 

2.1.A conveniência Transferência entre Contas terá sua disponibilização condicionada ao 
pagamento, pelo Participante, do preço estabelecido na oferta da referida Conveniência no 
momento do resgate. 

  

2.2.A Livelo se reserva no direito de alterar a qualquer momento e sem prévia comunicação os 
valores exigidos no resgate da Conveniência, não resultando, tais alterações de preço, em 
qualquer violação a direito adquirido ou qualquer outro, devendo o Participante atentar-se à 
contrapartida exigida na oferta da Conveniência no momento do resgate. 

  

3.Disponibilização, Cancelamento e Validade dos Pontos 

3.1.Os Pontos adquiridos através das conveniências serão disponibilizados na Conta Livelo do 
Participante indicado em até 48 (quarenta e oito) horas a contar da confirmação de pagamento 
pela administradora dos meios de pagamento, desde que não tenha sido verificada qualquer 
suspeita de fraude na transação. 

  

3.2.Os Pontos concedidos através da Conveniência Transferência entre Contas terão a validade 
informada na oferta da conveniência no momento da aquisição. 

  



3.3.A validade dos Pontos é contada a partir do crédito na Conta Livelo do Participante, 
e não de eventual ativação da referida Conta Livelo. O fato de o Participante escolhido 
para receber os Pontos não ter ativado sua Conta Livelo não postergará ou suspenderá o 
início da contagem da validade dos referidos Pontos. 

  

3.4.A disponibilização depende da resposta, à Livelo, dos operadores de meios de pagamento, 
bem como da análise e/ou verificação de fraude. Caso a aquisição se dê durante período de 
promoção e/ou campanha de incentivo na Livelo e/ou qualquer Parceiro e a disponibilização 
de Pontos só ocorra após o término da referida promoção e/ou campanha de incentivo, a 
Livelo não será em nenhuma medida responsabilizada, devendo o Participante se atentar às 
regras da oferta no momento da aquisição. 

  

3.5.Os Pontos são debitados da Conta Livelo do Participante no momento em que o 
pedido é finalizado e só são creditados na Conta Livelo do Participante recipiente após a 
aprovação do pagamento, nos termos deste Regulamento. 

  

3.6.Na hipótese de verificação de fraude, tentativa de fraude ou abuso, ou ainda de utilização 
de qualquer meio eletrônico, informático, digital, robótico, repetitivo, automático, mecânico 
e/ou análogo com intuito deliberado de reprodução automática e/ou repetitiva de aquisições 
dos Pontos, será anulada a operação, ainda que nem todas as operações tenham resultado do 
uso de tais meios e/ou sido realizadas com tal finalidade. 

  

3.7.O Participante poderá solicitar o cancelamento da transação de Transferência entre Contas 
em até 7 (sete) dias corridos contados da confirmação da transação, desde que os Pontos 
decorrentes da operação não tenham sido utilizados pelo Participante que os tenha recebido. 
Após este prazo, a operação não poderá ser cancelada. 

  

4.Disposições Gerais 

4.1.A Conveniência de que trata este regulamento somente estará disponível para aquisição 
por Participantes regularmente cadastrados na Livelo e com sua Conta Livelo ativa. O 
Participante que receberá os Pontos deve estar cadastrado no Programa Livelo, não sendo 
exigido, contudo, que tenha ativado a sua Conta Livelo, observado o disposto no item 3.3 deste 
regulamento. 

  

4.2.A Livelo não se responsabiliza por transações não efetuadas em razão de falhas de 
comunicação de dados ou quaisquer outros problemas relacionados a provedores e servidores 
de Internet. 

  

4.3.Os Pontos oriundos das transações de Transferência entre Contas podem ser utilizados 
para qualquer Resgate no Programa Livelo. 

  

4.4.Este regulamento não substitui nem revoga o Regulamento Livelo, o qual permanece 
em vigor para o Programa Livelo para todos os fins, sendo aplicável, no que couber, a 
qualquer Conveniência Livelo instituída a qualquer tempo. 

 


