
 
 

Campanha válida para Portabilidade Externa para Planos de Previdência 

Privada 

 

Entre 0h00min do dia 27/11/2018 às 23h59min do dia 07/12/2018, horário de 

Brasília (“Período da Campanha”). Campanha válida exclusivamente para 

pessoas físicas, com limitação de idade estabelecido no regulamento do plano. 

 

Montante de acúmulo: Os participantes elegíveis que cumprirem as condições 

deste Regulamento poderão acumular 20.000 (vinte mil) pontos a cada R$ 

100.000,00 (cem mil) de Portabilidade Externa em qualquer plano destino. 

Observação: 

1- Valores abaixo de R$ 100 mil não pontuarão. Apenas pontuarão 

múltiplos de R$ 100 mil. 

2- Não serão somados portabilidades de valores inferiores a R$ 100 mil 

em propostas distintas para pontuar, a proposta terá que ter o valor mínimo de 

R$ 100 mil. 

3- Para permanência mínima o participante deverá manter o saldo na 

Bradesco Vida e Previdência durante 06 meses. 

Validade dos Pontos: Os Pontos oriundos desta Campanha não terão prazo de 

expiração. 

Prazo para Crédito de Pontos: Os Pontos Livelo serão creditados 

automaticamente a partir da efetivação da portabilidade e o saldo de previdência 

for creditado na Bradesco Vida e Previdência, desde que o número do CPF 

informado seja válido. A Bradesco Vida e Previdência e a Livelo não se 

responsabilizam pela informação incorreta, pelo consumidor, do número de 

CPF.” 

Não aprovação, Cancelamento ou Devolução do Pedido: Não serão creditados 

Pontos Livelo para (i) Planos de Previdência não implantados; (ii) casos de 

suspeita de fraude, ou ainda (iii) em hipótese de violação deste regulamento ou 

regulamento do Programa Livelo. 

Verifique atentamente os termos e condições do produto. 

A Bradesco Vida e Previdência poderá, a seu exclusivo critério, estender o prazo 

desta Promoção. 

A Bradesco Vida e Previdência não se responsabiliza por informações incorretas 

apresentadas pelo Participante. É de responsabilidade do Participante conferir 

seus dados cadastrais antes de realizar a compra 

Campanha não cumulativa com outras promoções ou campanhas de incentivo 

realizados pela Livelo ou pela Bradesco Vida e Previdência. 



 
 

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

Bradesco Vida e Previdência no telefone 4002 0022 /4004 2704 e/ou com Livelo 

em http://www.pontoslivelo.com.br/livelo/alivelo/fale-conosco ou consulte o 

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

Leia atentamente as condições da oferta e o regulamento antes de finalizar a 

compra. 

 

Informações Legais 

Bradesco Vida e Previdência S.A – CNPJ 51.990.695/0001-37. O registro destes 

planos PGBL e VGBL na Susep não implica, por parte da autarquia, incentivo ou 

recomendação à sua comercialização. Informamos os tributos incidentes sobre 

Prêmios ao Seguro de Vida com Cobertura por Sobrevivência: PIS: 0,65%(*); 

COFINS:4,00%(*); IOF: entre 0% e 7,38%(*), sobre as Contribuições à 

Previdência Privada e ao FAPI: PIS: 0,65%(*) e COFINS: 4,00%(*) e sobre a 

Taxa de Administração: PIS: 0,65% (*); COFINS: 4,00% (*) e ISS: de 2% a 5% 

(*). (*) Apurados e recolhidos nos termos da legislação aplicável. Possibilidade 

de opção ou não pelo critério de tributação por alíquotas decrescentes (regime 

regressivo).O regulamento do Plano está registrado na Susep de acordo com o 

número de processo constante da proposta e poderá ser consultado no endereço 

eletrônico www.susep.gov.br. 

 


