
REGULAMENTO DA AÇÃO FESTIVAL DE PONTOS SEGUROS DE VIDA 
BANCO DO BRASIL – COMPRE UM SEGURO DE VIDA PELO CELULAR OU 

INTERNET E GANHE PONTOS LIVELO 
 
 
1. DA AÇÃO 
 
1.1. O presente regulamento tem por finalidade estabelecer regras para ação 
promocional denominada “Festival de pontos Seguros de Vida Banco do Brasil – 
Compre um Seguro de Vida pelo celular ou internet e ganhe pontos Livelo” 
promovida pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil, com sede na Avenida 
das Nações Unidas, 14.261, Ala A, 29º andar na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, inscrita no CNPJ: 28.196.889/0001-43.  
 
1.2. A PROMOÇÃO tem como objetivo a oferta promocional dos seguros de vida na 
modalidade BB Seguro Vida Completo, BB Seguro Vida Estilo e BB Seguro Vida 
Mulher Mais. 
 
1.3. As informações sobre os seguros de vida disponibilizados para esta promoção 
poderão ser consultadas no site do Banco do Brasil (www.bb.com.br/seguros) ou no 
site BB Seguros (https://www.bbseguros.com.br/seguradora/para-voce/seguro-
vida/). 
 
1.4. Para a ação, não haverá necessidade de cadastramento prévio do cliente em 
hotsites ou outros mecanismos. 
 
2. PÚBLICO-ALVO 
 
2.1. Esta Promoção é destinada a todos os clientes pessoa física, correntistas do 
Banco do Brasil S.A. que possuam senha de acesso ao APP Banco do Brasil e/ou 
Internet Banking BB, com idade entre 18 (dezoito) e 70 ( setenta) anos completos e 
que recebam o aceite da proposta de seguro. 
 
2.1.1. Para participar, os clientes interessados pessoa física deverão, durante o 
período de validade desta promoção, indicado no item 3, efetuar a contratação de 
um seguro de vida na modalidade: BB Seguro Vida Completo, BB Seguro Vida Estilo 
e BB Seguro Vida Mulher Mais; por meio do APP Banco do Brasil ou do portal Banco 
do Brasil na internet. 
 
2.1.2. Para o devido crédito na conta do cliente, este deve possuir cadastro ativo 
junto à Livelo, que pode ser realizado no site http://www.pontoslivelo.com.br/.  



3. DO PERÍODO 
 
3.1 A PROMOÇÃO terá início em 19 de março de 2018 às (00h01min) e se encerará 
em 31 de março de 2018 às (23h59min), horário de Brasília. 
 
4. DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1. A PROMOÇÃO englobará as novas contratações dos seguros de vida do Banco 
do Brasil, conforme definido nos itens 1 e 6; 
 
4.2. Não poderão participar desta Promoção qualquer pessoa física que não seja 
cliente do Banco do Brasil S.A ou que não se enquadrem nos requisitos de aceite 
dos produtos (idade e avaliação da DPSA – Declaração Pessoal de Saúde e 
Atividade). 
 
5. DOS PRODUTOS, MODALIDADES E PAGAMENTO 
 
5.1. Fazem parte da PROMOÇÃO os seguros de vida na modalidade: BB Seguro 
Vida Completo, BB Seguro Vida Estilo e BB Seguro Vida Mulher Mais; desde que 
contratados por meio do APP Banco do Brasil ou do portal Banco do Brasil na 
internet. 
 
5.2. A PROMOÇÃO contempla toda a forma de pagamento (Débito em conta e 
Cartão de Crédito) e todas as opções de parcelamento. 
 
6. DOS BENEFÍCIOS 
 
6.1. Os clientes que participarem da PROMOÇÃO terão os seguintes benefícios: 
 
6.1.1. A cada R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) pagos em prêmio de seguro anual, 
que equivale a prêmios mensais de R$150,00 (cento e cinquenta reais), o cliente 
adquire o direito do recebimento de 6.000 (seis mil) pontos livelo. 
 
6.1.2. A distribuição dos pontos livelo será fracionada em 6 (seis) partes iguais, 
sendo creditada mensalmente, e estará condicionada a proposta estar ativa e 
adimplente com o pagamento de prêmio.  
 
6.1.3. Não haverá distribuição de pontos de forma proporcional, ou seja, os valores 
de pontos distribuídos mensalmente são sempre múltiplos de 1.000 (mil), conforme 
exemplos a seguir: 
 



 R$ 1.800,00 em prêmio anual equivalente a R$ 150,00 em prêmios mensais 
= Total de 6.000 pontos, distribuídos em 6 partes de 1.000 pontos; 
 

 R$ 2.400,00 em prêmio anual equivalente a R$ 200,00 em prêmios mensais 
= Total de 6.000 pontos, distribuídos em 6 partes de 1.000 pontos (não atingiu 
faixa seguinte); 
 

 R$ 3.600,00 em prêmio anual equivalente a R$ 300,00 em prêmios mensais 
= Total de 12.000 pontos, distribuídos em 6 partes de 2.000 pontos; 

 
 R$ 7.200,00 em prêmio anual equivalente a R$ 600,00 em prêmios mensais 

= Total de 24.000 pontos, distribuídos em 6 partes de 4.000 pontos; 
 
6.1.4. Não há limite máximo de distribuição de pontos, respeitando sempre a 
distribuição por valor de prêmio contratado. 
 
6.1.5. A bonificação da primeira parte dos pontos Livelo será creditada em até 30 
dias corridos após o aceite da proposta e pagamento do prêmio.  
 
6.1.6.  Em caso de propostas com pagamentos mensais, o crédito dos pontos 
ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a confirmação do pagamento das demais 
parcelas, em cada mês.  
 
6.1.7. Em caso de propostas com pagamentos anuais, o crédito dos pontos 
ocorrerá, a cada mês, após a confirmação que a proposta permanece ativa. 
 
7. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
7.1. A simples participação na PROMOÇÃO pelos clientes Banco do Brasil implicará 
a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Regulamento. Os participantes, 
desde já, declaram que leram, entenderam e compreenderam todos os termos deste 
Regulamento. 
 
7.2. Considerando os critérios para contratação dos seguros e de participação da 
PROMOÇÃO, não farão jus a bonificação os clientes com idade superior ou inferior 
ao aceitável pelo produto, clientes que receberem a recusa da seguradora após 
avaliação da DPS, clientes que não efetuarem o pagamento mensal na data 
estipulada na contratação ou clientes que estiverem com a proposta cancelada no 
momento do crédito da bonificação. 
 



7.3. Considerando as características inerentes ao ambiente da Internet, o Banco do 
Brasil não se responsabiliza por interrupções ou suspensões de conexão 
ocasionadas por casos fortuitos ou de força maior ou outros casos não inteiramente 
sujeitos ao seu controle, como falha técnica de qualquer tipo, incluindo, mas não se 
limitando, ao mau funcionamento eletrônico de qualquer rede, "hardware" ou 
"software", a disponibilidade e acesso ao APP Banco do Brasil, eximindo-se, por 
conseguinte, de qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos. 
 
7.4. Em caso de dúvidas ou outros esclarecimentos, os clientes podem procurar 
qualquer agência BB ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Cliente (SAC) pelo telefone 0800 729 700 ou com o SAC aos deficientes Auditivos 
e de Fala 0800 775 5045, horário de atendimento: 24 horas, todos os dias. 
 
7.5. Os casos omissos e que não forem resolvidos por meio do e-mail aqui 
informado, serão analisados e decididos pela Comissão desta PROMOÇÃO, a ser 
nomeada a exclusivo critério do Banco do Brasil, sendo sua decisão soberana e 
irrecorrível. 


