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ANEXOS DE BENEFÍCIOS AOS ASSINANTES DO CLUBE LIVELO 
 

ANEXO I – PACOTE DE BENEFÍCIOS PARA TODOS OS ASSINANTES DO CLUBE LIVELO 
 

1. Benefícios válidos somente para Clientes assinantes de qualquer um dos planos do 
Clube Livelo que estejam com o pagamento devidamente em dia (“Participantes”). 

2.  Clientes Livelo que não tenha o Clube ativo não são elegíveis à estes Benefícios previstos 
neste Anexo. 

3. Caso o Participante não esteja com o pagamento em dia (inadimplente), precisará se 
regularizar até 72 (setenta e duas) horas antes do próximo vencimento para ter acesso 
aos benefícios descritos neste Anexo. Caso contrário, o Participante não terá direito aos 
benefícios deste Anexo. 

4. Os benefícios presentes no presente Anexo serão válidos até 31.12.2020, podendo ser 
prorrogados por mera comunicação da Livelo. 

5. O Participante terá direito aos seguintes benefícios: 
5.1. Desconto de 12% (doze por cento) na Conveniência “Transferências entre Contas”; 
5.2. Diferencial de acúmulo de Pontos Livelo em compras de passagens aéreas, aluguéis 
de carro e/ou pacotes de viagem no Compre em Reais e Ganhe Pontos – Viagens ( 
https://comprecomdinheiro.viagens.livelo.com.br), conforme abaixo: 
5.2.1. 1,5 (um e meio) Ponto Livelo a cada R$ 1,00, em compras de passagens aéreas 
através do link: https://comprecomdinheiro.viagens.livelo.com.br/passagens-aereas; 
5.2.2. 3 (três) Pontos Livelo a cada R$ 1,00, em aluguel de carro através do link:  
https://comprecomdinheiro.viagens.livelo.com.br/aluguel-de-carros; 
5.2.3. 3 (três) Pontos Livelo a cada R$ 1,00, em pacotes de viagem através do link: 
https://comprecomdinheiro.viagens.livelo.com.br/pacotes-turisticos . 
5.3. 50% (cinquenta por cento) de desconto a cada 4 (quatro) meses na conveniência 
“Compra de Lote de Pontos”, conforme regulamento previsto no Anexo II, abaixo; 
5.4. Desconto de 40% (quarenta por cento) na conveniência “Compra de Pontos”; e  
5.5. Desconto mensal de 30% (trinta por cento) em 1 (uma) renovação de Pontos por 
meio da conveniência “Renovação de Pontos Livelo”. Caso o Participante utilize 2 (duas) 
vezes a conveniência “Renovação de Pontos Livelo”, no mesmo mês, somente a 1ª 
(primeira) renovação será passível do desconto ora descrito. A segunda renovação no 
mesmo mês não terá qualquer desconto nos termos deste Anexo. 
5.6. Cupom de desconto de 20% (vinte por cento) na coleção temática vigente, a ser 
divulgada periodicamente pela Livelo em sua página inicial do Clube Livelo 
(https://www.livelo.com.br/clube-livelo).  

6. Além dos benefícios elencados no item 5 deste Anexo, o Participante terá direito a 
ofertas exclusivas em Campanhas realizadas entre Livelo e seus Parceiros, como por 
exemplo: paridades de acúmulo diferenciadas em Campanhas no Compre e Pontue, 
bônus diferenciado na transferência de pontos para Programas aéreos parceiros, entre 
outros. Consulte o regulamento específico de cada Campanha da Livelo ou de nossos 
parceiros de acúmulo para mais informações. 

7. Cada conveniência citada nos itens 5.1 a 5.6 deste Anexo, possuem regulamento com 
regras específicas. Consulte os regulamentos específicos de cada uma das conveniências 
presentes em: https://www.livelo.com.br/regulamentos. 

8. Os descontos citados nos itens 5.1, 5.3, 5.4, 5.5. e 5.6 deste Anexo, serão aplicados 
diretamente no carrinho.  

9. Para participar ter acesso a esses benefícios, é obrigatório estar logado (com CPF e 
senha pessoal no programa Livelo). 

10. Benefícios não cumulativos com outras Campanhas e promoções. 

https://comprecomdinheiro.viagens.livelo.com.br/pacotes-turisticos
https://comprecomdinheiro.viagens.livelo.com.br/index.aspx
https://comprecomdinheiro.viagens.livelo.com.br/passagens-aereas
https://comprecomdinheiro.viagens.livelo.com.br/index.aspx
https://comprecomdinheiro.viagens.livelo.com.br/aluguel-de-carros
https://comprecomdinheiro.viagens.livelo.com.br/pacotes-turisticos
https://www.livelo.com.br/clube-livelo
https://www.livelo.com.br/regulamentos
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11. 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. 

12. Para demais regras sobre cancelamento, consulte o regulamento do Clube Livelo. 
13. Consulte o regulamento e os termos e condições desta conveniência para mais 

informações. 
14. Para mais informações, entre em contato com os canais de atendimento da Livelo em 

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

15. Leia atentamente as condições da oferta antes de concluir a operação. 
16. Todas as omissões deste Anexo deverão ser verificadas no Regulamento do Clube Livelo 

e no Regulamento do Programa Livelo. 
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ANEXO II - Compra de Lote de Pontos para assinantes dos planos Clube 500, 1.000, 1.200, 
3.000, 7.000  e 20.000 na modalidade mensal 

 

1. Benefício exclusivo para assinantes com status ativo dos planos 500, 1.000, 1.200, 3.000, 
7.000 e 20.000 do Clube Livelo  e que tenha pago pelo menos quatro recorrências 
consecutivas do mesmo plano. (“Participantes”). 

2. Clientes Livelo que não tenha o Clube ativo não são elegíveis à esta Conveniência. 
3. Clientes Livelo assinantes do Clube Livelo e tenham pago somente três recorrências 

consecutivas não são elegíveis à este benefício. 
4. Clientes Livelo assinantes de planos diferentes dos descritos no item 1.1 não são 

elegíveis à este benefício. 
5. Clientes Livelo assinantes do Clube Livelo e tenham pago quatro recorrências 

consecutivas de planos diferentes do Clube Livelo não são elegíveis à este benefício, 
mesmo em casos de upgrade de plano. 

6. Este benefício é válido por prazo indeterminando, podendo ser encerrada pela Livelo 
mediante qualquer tipo de aviso prévio com 60 (sessenta) dias corridos de 
antecedência. 

7. Para aproveitar este benefício, é obrigatório estar logado (com CPF e senha pessoal no 
programa Livelo). 

8. O Participante poderá, desde cumprido este Anexo, e, sem afetar o limite da 
Conveniência “Compra de Pontos”, comprar o Lote de Pontos a cada 4 (meses)  nos 
seguintes preços,: 

9. 4.1. Assinantes do Clube 500, 1.000, 1.200: lote de 3.000 (três mil) Pontos Livelo por R$ 
105,00 (cento e cinco reais). 

10. 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). 

11. 4.3. Assinantes do Clube 7.000: lote de 10.000 (dez mil) Pontos Livelo por R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais). 

12. 4.4. Assinantes do Clube 20.000: lote de 20.000 (vinte mil) Pontos Livelo por R$ 700,00 
(setecentos reais). 

13. Não é possível adquirir lotes de forma parcial. Somete é possível adquirir o lote por 
completo.  

14. Para ter direito à compra do Lote de Pontos o participante precisa ter pago pelo menos 
quatro recorrências consecutivas do mesmo plano. 

15. O lote de Pontos estarão disponíveis para compra entre o pagamento da quarta 
recorrência consecutiva e a liberação do lote subsequente, ou encerramento deste 
benefício. 

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

17. A validade dos Pontos adquiridos por meio deste benefício será de 24 (vinte e quatro) 
meses contados do crédito na conta do Participante. 

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

19. Caso o Participante não esteja com o pagamento em dia (inadimplente), precisará se 
regularizar até 72 horas antes do próximo vencimento para ter acesso à este benefício 
e adquirir o Lote de Pontos. 

20. Os Pontos adquiridos por meio deste benefício serão creditados em até 48 (quarenta e 
oito) horas contados da respectiva compra. 

https://www.pontoslivelo.com.br/secure/minha-conta/clube
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21. Este benefício não é cumulativo entre os períodos para Compra de Lotes de Pontos. 
Caso o Participante deixe de aproveitar a Compra do Lote de Pontos permitidos por 
meio deste benefício em um determinado quadrimestre, não poderá realizar duas 
compras nos quadrimestres posteriores. Cada quadrimestre permite apenas a compra 
de um Lote de Pontos com desconto. 

22. 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. 

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

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

25. Para mais informações, entre em contato com os canais de atendimento da Livelo em 
https://www.livelo.com.br/fale-conosco ou consulte o regulamento, constante dos 
Termos e Condições do produto.  

26. Leia atentamente as condições da oferta antes de concluir a operação. 
27. Todas as omissões deste Anexo deverão ser verificadas no Regulamento do Clube Livelo 

e no Regulamento do Programa Livelo. 
 

 

 


