
Compra de Pontos para assinantes dos planos Clube 1000, 1200, 3.000, 7.000  e 20.000 na 

modalidade mensal 

1. Promoção exclusiva para assinantes dos planos Clube 1.000, Clube 1.200, Clube 
3.000, Clube 7.000  e Clube 20.000 na modalidade mensal (“Participantes”). 

2. Promoção válida para transações realizadas das 10h00min de 14/02/2019 às 
23h59min de 31/12/2019, horário de Brasília. 

3. Para participar da promoção, é obrigatório estar logado (com CPF e senha pessoal no 
programa Livelo). 

4. Durante o período da Promoção, o Participante poderá, sem afetar o limite da 
Conveniência “Compra de Pontos”, comprar Pontos, conforme definido abaixo: 
4.1. Assinantes do Clube 1.000 e Clube 1.200: lote de 3.000 (três mil) Pontos Livelo 
por R$ 105,00 (cento e dez reais). 
4.2. Assinantes do Clube 3.000: lote de 5.000 (cinco mil) Pontos Livelo por R$ 175,00 
(cento e setenta e cinco reais). 
4.3. Assinantes do Clube 7.000: lote de 10.000 (dez mil) Pontos Livelo por R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais). 
4.4. Assinantes do Clube 20.000: lote de 20.000 (vinte mil) Pontos Livelo por R$ 700,00 
(setecentos reais). 

5. Os lotes definidos no item 4, acima, não poderão ser adquiridos parcialmente. 
6. Para ter direito à compra de Pontos, o participante precisa ter pago pelo menos 

quatro recorrências consecutivas do mesmo plano a partir de 14/11/2018 e as 
recorrências que dão direito à compra dos Pontos precisam estar dentro do período 
da Promoção. 
Exemplos: 

Exemplos Data de 
Assinatura do 
Clube 

Data inicial para 
comprar lote de 
Pontos  

Data Inicial para 
comprar segundo 
lote de Pontos  

Data Inicial para 
comprar terceiro 
lote de Pontos  

Exemplo 1 Até 13/11/2018 Março de 2019 Julho de 2019 Novembro de 
2019 

Exemplo 2 14/11/2018 14/02/2019 14/06/2019 14/10/2019 

Exemplo 3 27/12/2018 27/03/2019 27/07/2019 27/11/2019 

Exemplo 4 03/01/2019 03/04/2019 03/08/2019 03/12/2019 

Exemplo 5 10/02/2019 10/05/2019 10/09/2019 n/a 

Exemplo 6 18/02/2019 18/05/2019 18/09/2019 n/a 

Exemplo 7 03/08/2019 03/11/2019 n/a n/a 

Exemplo 8 20/12/2019 n/a n/a n/a 

7. O lote de Pontos estará disponível para compra entre o pagamento da quarta 
recorrência consecutiva e a liberação do lote subsequente, ou término da Promoção. 

8. Os Pontos estarão disponíveis em https://www.pontoslivelo.com.br/secure/minha-
conta/clube. 

9. A validade dos Pontos será de 24 (vinte e quatro) meses contados do crédito na conta 
do Participante. 

10. A troca de plano e o cancelamento do Clube Livelo reiniciarão a contagem das 
recorrências para dar direito à compra de Pontos, não importando ou contabilizando 
qualquer pagamento feito antes da troca de plano ou do cancelamento para 
contagem das recorrências.  

11. Os Pontos serão creditados em até 48 (quarenta e oito) horas contados da respectiva 
compra. 

12. Caso o Participante cancele a assinatura do Clube Livelo em até 90 (noventa) dias 
contados da adesão ficará inelegível para nova concessão de benefícios e promoções 
atreladas ao Clube Livelo pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 

https://www.pontoslivelo.com.br/secure/minha-conta/clube
https://www.pontoslivelo.com.br/secure/minha-conta/clube


13. Para demais regras sobre cancelamento, consulte o regulamento do Clube Livelo. 
14. Assinantes do Clube Livelo possuem condições diferenciadas na Compra de Pontos. 

Consulte o regulamento e os termos e condições desta conveniência para mais 
informações. 

15. A Livelo poderá, a seu critério, prorrogar o prazo da Promoção. 
16. Para mais informações, entre em contato com os canais de atendimento da Livelo em 

http://www.pontoslivelo.com.br/livelo/alivelo/fale-conosco ou consulte o 
regulamento, constante dos Termos e Condições do produto.  

17. Leia atentamente as condições da oferta antes de concluir a operação. 
 

http://www.pontoslivelo.com.br/livelo/alivelo/fale-conosco

