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Regulamento da Campanha Promocional: “Seus pontos Livelo valem mais na UZZO 

Pay” 

1. Período da Campanha: Esta Campanha realizada pela UZZO Pay tem início no 

dia 02/08/2021 e ficará vigente até o dia 09/08/2021 às 23h59. 

2. Participantes: São as pessoas físicas, maiores de dezoito anos, que ainda não 

tenham conta na UZZO Pay e que cumpram todas as condições definidas no 

regulamento, disponível em www.livelo.com.br/regulamento .  

3.  

Campanha de Incentivo: Os Participantes que, no Período da Campanha: i) criarem sua 

conta UZZO Pay, mediante a inserção do código promocional LIVELO no campo indicado 

no Aplicativo UZZO Pay; e ii) realizarem compras com o cartão físico, virtual ou QR 

Code™ da UZZO Pay, poderão acumular 5 (cinco) Pontos Livelo a cada R$ 1,00 (um real) 

gasto. 

4. Caso o Participante não insira o cupom LIVELO no campo indicado no Aplicativo 

UZZO Pay no processo de cadastro, não estará elegível à presente Campanha. 

5. Os pontos serão calculados de acordo com todas as compras realizadas dentro 

do período vigente da campanha; 

 

6. Ao inserir o código promocional no campo indicado pelo APP. Não há 

diferenciação entre caracteres maiúsculos ou minúsculos, porém caracteres especiais e 

acentos não são considerados válidos para ativar sua participação; 

7. Essa condição especial só vale para novas contas UZZO Pay abertas com o código 

promocional LIVELO a partir de 02/08/2021; 

8.          As compras realizadas pela UZZO Pay no período vigente da campanha são 

cumulativas para participação; 

9.         Não serão válidas contas abertas com outros códigos promocionais; 

10.        Transações realizadas com seu cartão físico ou virtual da UZZO Pay para 

recarga de saldo em carteiras ou contas digitais, como por exemplo: Pic Pay, Recarga 

Pay, C6Bank e outras, não estarão elegíveis para participação;  

11.        Para validar sua participação é necessário inserir o código promocional LIVELO 

no processo de abertura de conta, realizar quantas compras quiser com o cartão físico, 

virtual e/ou QR Code™ da UZZO Pay, para acumular pontos Livelo com vantagem; 

12.       Não serão válidas contas abertas na UZZO Pay antes do dia 02/08/2021; 

13.       Não serão válidas contas abertas com outros códigos promocionais; 

 

14.  Não serão considerados pagamentos realizados em estabelecimentos 

comerciais e/ou empresas que o participante tenha vínculo comercial ou de 

parentesco; 

15.  Não serão considerados pagamentos realizados para própria titularidade 

(profissionais liberais e autônomos); 

16.  Não serão considerados pagamentos realizados para familiares ou entes com 

vínculo de proximidade; 
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17. Compra ou venda de Bitcoins, Recarga de Celular e/ou Pagamento de 

Contas/Boletos não serão considerados para pontuação;  

18. As compras a serem consideradas para campanha são os valores demonstrados 

no extrato da sua conta no app; 

19. Para participar não há limite de valor mínimo ou máximo para suas compras; 

20. Para utilizar sua bonificação é necessário ter cadastro e conta aberta na Livelo 

https://www.livelo.com.br/; 

21.  Os pontos Livelo serão creditados em até 30 (trinta) dias corridos contados da 

data de efetivação da compra; 

 

22. Os horários seguem o fuso horário de Brasília; 

23.  Este incentivo é único e não cumulativo. 

 

24 Pontos Acumulados: A informação sobre o acúmulo de pontos do Participante será 

enviada à Livelo pela UZZO Pay, no montante descrito no item 3, nos termos deste 

Regulamento.  

25 Validade dos Pontos: Os Pontos oriundos desta Campanha de Incentivo terão 

validade de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de creditamento na Conta Livelo 

do Participante. 

26 Prazo para Crédito de Pontos: Os Pontos Livelo serão creditados em até 30 (trinta) 

dias corridos contados da efetivação da compra.  

8. Não creditamento de Pontos: Não serão creditados Pontos Livelo em caso de 

suspeita de fraude e inadimplência, ou pedidos de cancelamento ou devolução da 

compra.  

9. Não cumulatividade: Esta Campanha não é cumulativa com outras promoções, 

bonificações ou descontos da Livelo. 

10. Responsabilidade: Esta Campanha é de exclusiva responsabilidade da UZZO PAY. 

A Livelo não tem qualquer responsabilidade pela Campanha criada pela UZZO PAY. A 

Livelo não se responsabiliza pela qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela 

UZZO PAY. A Livelo não se responsabiliza por informações incorretas apresentadas pelo 

UZZO PAY e/ou Participante.  
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