Campanha Ágora e Livelo: seus
investimentos rendem pontos.
Cliente next acumula pontos Livelo ao abrir sua conta na Ágora e começar a investir.
Os pontos são cadastrados diretamente na sua conta Livelo. Ainda não tem cadastro?
Fique tranquilo, seus pontos serão creditados no seu CPF e basta ativar sua conta para
resgatá-los.
Você pode trocar os pontos acumulados por produtos, serviços, passagens, experiências
ou transferir para outros programas parceiros.

Confira as informações para você aproveitar
esta oportunidade
Ao abrir sua conta e investir em qualquer produto financeiro na Ágora Investimentos (CNPJ
74.014.747/0001-35), conforme condições descritas posteriormente, o cliente next aceita e
concorda com as regras contidas neste regulamento.
A campanha é válida para os primeiros 120 mil clientes next que realizarem novas aberturas
de cadastro na Ágora Investimentos e realizarem a primeira aquisição de qualquer
investimento disponibilizado, dentro do período de 30 dias após a data de seu cadastro.
A campanha é válida a partir do dia 25.08.2020 até atingir os primeiros 120 mil clientes ou até
31.12.2020, o que ocorrer primeiro.
A campanha é destinada exclusivamente a pessoas físicas, maiores de 16 anos, que sejam
clientes da Ágora Investimentos. A Livelo, o next e a Ágora não se responsabilizam pelo uso
dos pontos acumulados.

Para participar da campanha, é necessário ser cliente next e se cadastrar na Ágora
Investimentos pelo app next em menu > Investimentos > Ágora. Além disso, é essencial
realizar a análise do perfil de investidor (API), bem como consultar os riscos das operações e
a compatibilidade do produto com seu perfil, sendo de responsabilidade do cliente a tomada
de decisão e cumprimento das regras e parâmetros de acordo com os regulamentos e
contrato de intermediação da Ágora Investimentos.
Os investimentos podem ser efetuados através do site ou app Ágora. Apenas o primeiro
investimento, em qualquer produto disponibilizado pela Ágora, realizado no período de até 30
(trinta) dias úteis após aprovação do cadastro participa da campanha.

Montante de acúmulo de pontos
Os participantes elegíveis que cumprirem as condições deste regulamento poderão acumular
pontos, respeitando-se as condições descritas.

• Abertura de conta na Ágora
Os primeiros 120 mil clientes next que abrirem o cadastro na Ágora Investimentos ganham 50
pontos livelo. O crédito dos pontos será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a
aprovação do cadastro, de forma única e não cumulativa.

• Investimentos
O cliente next que investir em qualquer produto disponibilizado pela Ágora em até 30 (trinta)
dias úteis após aprovação do cadastro ganha mais 50 pontos Livelo, independentemente do
valor investido. O crédito dos pontos será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após a
liquidação financeira da aplicação. A oferta é válida apenas para o primeiro investimento
realizado e não é cumulativa. Se o cliente não realizar qualquer investimento nos 30 (trinta)
dias úteis seguidos da aprovação do cadastro ou realizar qualquer aplicação posterior ao
prazo, não terá direito a receber os pontos decorrentes do investimento, e apenas receberá
os 50 pontos referentes ao seu cadastro na Ágora Investimentos.

• Validade dos pontos
Os pontos Livelo oriundos desta campanha terão prazo de validade de 24 meses após o seu
crédito no CPF do cliente.

• Prazo para crédito dos pontos
Os pontos Livelo referentes à abertura de conta na Ágora Investimentos serão creditados em
até 30(trinta) dias úteis da aprovação do cadastro, e os pontos decorrentes da realização do
primeiro investimento serão creditados em até 30 (trinta) dias úteis contados da liquidação
da aplicação, desde que seja válido o número do CPF do cliente no programa de benefícios
da Livelo. Se o cliente ainda não tiver cadastro na Livelo, os pontos serão creditados em seu
CPF, bastando ativar a sua conta para resgatá-los. A Livelo, o next e a Ágora não se
responsabilizam por quaisquer informações incorretas, incompletas ou imprecisas prestadas
pelo consumidor participante, inclusive, quanto ao seu número de CPF, que impossibilitem o
devido crédito dos pontos Livelo.

Outras condições
•

Não aprovação, cancelamento ou devolução do pedido: não serão creditados pontos Livelo (i) para
investimentos não efetivados ou liquidados, (ii) investimentos realizados após 30 (trinta) dias úteis da
aprovação do cadastro, (iii) em casos de suspeita de fraude ou, ainda, (iv) em hipótese de violação deste
regulamento ou do regulamento do Programa Livelo.

•

O cliente deve verificar atentamente os termos e as condições do produto.

•

A Ágora Investimentos poderá, a seu exclusivo critério estender o prazo desta campanha.

•

A Ágora Investimentos não se responsabiliza por informações incorretas, incompletas ou imprecisas
apresentadas pelo participante. É de responsabilidade do participante conferir seus dados cadastrais
antes de realizar o investimento.

•

A campanha não é cumulativa com outras promoções ou campanhas de incentivo realizadas pela Livelo,
pelo next ou pela Ágora Investimentos.

•

Para mais informações, o cliente deve entrar em contato com a Ágora Investimentos através do site
www.agorainvestimentos.com.br/atendimento

e/ou

com

a

Livelo,

através

do

site

www.pontoslivelo.com.br/alivelo/fale-conosco.

•

O cliente deve ler atentamente as condições da oferta e o regulamento antes de finalizar a compra. Deve,
ainda, consultar os riscos da operação e a aderência do produto ao seu portfólio, verificando a carteira
sugerida ao seu perfil de investidor.

•

A campanha é válida para operações realizadas exclusivamente na Ágora Investimentos.

Se tiver dúvidas sobre quais oportunidades ajudam você a acumular pontos
Livelo, consulte o site da Ágora Investimentos.

