
 

Campanha Ágora e Livelo: 

seus investimentos acumulam pontos. 

Cliente Ágora ganha pontos Livelo ao investir em alguns produtos da nossa casa, como 

renda fixa, COE e ofertas públicas. 

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. 

Com eles, você pode resgatar produtos, serviços, viagens, experiências ou até 

transferir para outros programas parceiros. 

Confira as informações para você 

aproveitar essa oportunidade: 

Ao investir nos produtos de renda fixa COE, CRA, CRI, Ofertas Públicas e Debêntures na Ágora 

Investimentos (CNPJ: 74.014.747/0001-35), o cliente aceita e concorda com as regras contidas neste 

regulamento. 

A campanha Semana do Brasil com pontos Livelo em dobro é válida para aquisições de investimentos 

disponibilizados pela Ágora Investimentos, entre 06.09.2019 e 15.09.2019. 

 

A campanha é válida exclusivamente para pessoas físicas, maiores de 16 anos, que sejam clientes da 

Ágora Investimentos. A Livelo e a Ágora não se responsabilizam pelo uso dos pontos conquistados. 

Para participar da campanha é necessário ter cadastro na Ágora Investimentos, sendo possível efetuá-lo 

através do site agorainvestimentos.com.br ou diretamente nas agências. Além disso, 

é essencial realizar a análise do perfil de investidor (API), bem como consultar os riscos da operação e 

a aderência do produto ao portfólio do cliente, verificando a carteira sugerida ao perfil. 

 



 

Os investimentos podem ser efetuados através do Homer Broker ou entrando em contato com   

a Ágora Investimentos. Todas as aquisições dos produtos selecionados efetuadas na Ágora 

Investimentos que seguirem o que está disposto neste regulamento participam da campanha. 

Montante de acúmulo de pontos: 

Durante o período da campanha Semana do Brasil, os participantes elegíveis que cumprirem as condições 

deste regulamento poderão acumular pontos, respeitando-se as condições de cada produto: 

COE: 

A cada R$ 5 mil investidos em COE, o cliente ganha 1.000 pontos Livelo. A promoção é válida 

de 06.09.2019 a 15.09.2019. É obrigatória a leitura do Documento de Informações Essenciais (DIE) 

previamente à aquisição do COE, com especial atenção aos fatores de risco. O crédito dos pontos será efetuado 

em até dois dias úteis após a liquidação financeira da aplicação. 

CRI, CRA e Debêntures: 

A cada R$ 1.000 investidos, no mercado secundário, o cliente ganha 20 pontos Livelo. 

A promoção é válida de 06.09.2019 a 15.09.2019. O crédito dos pontos será efetuado em até dois dias úteis após 
a liquidação financeira da aplicação. 

Ofertas Públicas: 

A cada R$ 1.000 investidos, o cliente ganha 20 pontos Livelo. A promoção é válida de 06.09.2019 a 
15.09.2019. O crédito dos pontos será efetuado em até dois dias úteis após a liquidação financeira da 
aplicação. 

Outras condições: 

• 

Validade dos pontos: os pontos oriundos desta campanha terão prazo de validade de 24 meses. 

• 

Prazo para crédito dos pontos: os pontos Livelo serão creditados após dois dias úteis, contados da 

liquidação da aplicação, desde que o  número do CPF válido do cliente no programa de benefícios   

da Livelo. Ainda não tem cadastro? Fique tranquilo, seus pontos serão creditados no seu CPF e 

basta ativar sua conta para resgatá-los. A Ágora Investimentos e a Livelo não se responsabilizam 

pela informação incorreta pelo consumidor do número do CPF. 

• Não aprovação, cancelamento ou devolução do pedido: não serão creditados pontos Livelo (i) para 

investimentos não efetivados, (ii) em casos de suspeita de fraude ou ainda (iii) em hipótese de 

violação deste regulamento ou do regulamento do Programa Livelo. 

• 

 



 

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

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

• A Ágora Investimentos não se responsabiliza por informações incorretas 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 ou pela Ágora Investimentos. 

• Para mais informações, o cliente deve entrar em contato com o canal de atendimento da Ágora 

Investimentos e/ou com a Livelo, em https://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. 

Em caso de dúvidas sobre quais são as oportunidades que te ajudam a gerar pontos Livelo, 

entre em contato com o seu assessor.   

 

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

