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O BANCO BRADESCO S.A., com sede no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, 

no Município e Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº. 60.746.948/0001-12, doravante denominado 

“BRADESCO” e GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA., 

empresa com sede na Rod. BR-116 - km 223 nº 7350, Portal da Serra, no 

Município de Dois Irmãos, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 89.237.911/0001-40, doravante denominado 

“ESTABELECIMENTO”, que, conjuntamente, denominam-se “EMPRESAS”, 

consoante o disposto nestes Termos e Condições, promovem aos 

Associados Participantes a presente Ação Comercial iPlace (“Ação 

Comercial”), mediante as condições a seguir estipuladas:  

 

I. DEFINIÇÕES 

 

As definições grafadas com a primeira letra em maiúscula e em negrito, no 

singular ou plural, nestes Termos e Condições terão o seguinte sentido: 

 

(i) Associado Participante: são as pessoas físicas, titulares ou 

adicionais ao Cartão Participante.  

 

(ii) Cartões Participantes: são os cartões de crédito, emitidos pelo 

BRADESCO, na modalidade pessoa física, da(s) bandeira(s) Visa, 

Mastercard, Elo e American Express e os cartões de crédito, emitidos pelo 

BRADESCO, na modalidade pessoa jurídica, da(s) bandeira(s) Visa, 

Mastercard, Elo e American Express.  

 

(ii) Período de Vigência: 04/06/2021 a 30/06/2021. 

 

(iii) Termos e Condições: refere-se ao presente instrumento.  

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – AÇÃO COMERCIAL IPLACE 

 

Os Associados Participantes que, durante o Período de Vigência da 

Ação Comercial, realizarem compras de produtos da Apple ou qualquer 

outro disponibilizado no ESTABELECIMENTO, utilizando os Cartões 

Participantes como meio de pagamento, estarão elegíveis ao 

parcelamento exclusivo em até 21 (vinte e uma) vezes sem juros e para as 

compras acima de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais.), será 

disponibilizado ainda um cupom de 10.000 (dez mil) pontos Livelo. 
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1.1. Para compras online: 

 O Associado Participante deverá acessar o site iplace.com.br, selecionar 

os produtos desejados, e ao inserir o número do seu Cartão Participante 

no momento do pagamento, terá o parcelamento exclusivo 

automaticamente concedido, devendo o valor ser pago integralmente com 

os Cartões Participantes.  

Em relação aos pontos Livelo, em até 30 (trinta) dias corridos após a 

compra, o BRADESCO encaminhará um código via SMS, no telefone celular 

que consta no cadastro do cliente, com o cupom para ativação dos 10.000 

(dez mil) pontos Livelo.  

 

O código para troca dos pontos Livelo terá validade de até 90 (noventa) 

dias corridos, contados da data do envio do SMS ao Associado 

Participante que deverá ativar o cupom recebido por SMS no site 

www.livelo.com.br/cupom-iplace. Uma vez que o cupom for ativado, os 

pontos Livelo serão creditados na conta Livelo do Associado Participante 

imediatamente. Caso o Associado Participante não possua uma conta 

Livelo, deverá criá-la nos canais disponíveis:  livelo.com.br ou no Aplicativo 

Livelo. Após o cadastro da conta Livelo o Associado Participante poderá 

utilizar os pontos Livelo em qualquer produto ou serviço disponível em 

livelo.com.br. 

 

 

1.2. Para compras nas Lojas Físicas:  

O Associado Participante deverá se apresentar como um cliente Bradesco 

e, no momento do pagamento, terá o parcelamento exclusivo 

automaticamente concedido, devendo o valor ser pago integralmente com 

os Cartões Participantes.  

 

Em relação aos pontos Livelo, em até 30 (trinta) dias corridos após a 

compra, o BRADESCO encaminhará um código via SMS, no telefone celular 

que consta no cadastro do cliente, com o cupom para ativação dos 10.000 

(dez mil) pontos Livelo.  

 

O código para troca dos pontos Livelo terá validade de até 90 (noventa) 

dias corridos, contados da data do envio do SMS ao Associado 

Participante que deverá ativar o cupom recebido por SMS no site 

www.livelo.com.br/cupom-iplace. Uma vez que o cupom for ativado, os 
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pontos Livelo serão creditados na conta Livelo do Associado Participante 

imediatamente. Caso o Associado Participante não possua uma conta 

Livelo, deverá criá-la nos canais disponíveis:  livelo.com.br ou no Aplicativo 

Livelo. Após o cadastro da conta Livelo o Associado Participante poderá 

utilizar os pontos Livelo em qualquer produto ou serviço disponível em 

livelo.com.br. 

 

A oferta é limitada a um voucher de bônus Livelo por CPF do titular do 

cartão e o frete será gratuito para as compras realizadas online de valor 

superior a R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais). 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1. A participação nesta Ação Comercial significa que o Associado 

Participante conhece e aceita plenamente todas as normas expressas 

nestes Termos e Condições. 

2.2. Em caso de contestação de qualquer transação e/ou a utilização 

fraudulenta comprovada do Cartão Participante, os benefícios concedidos 

em razão desta Ação Comercial serão automaticamente cancelados. 

2.3. A concessão dos benefícios desta Ação Comercial e os 

serviços/produtos prestados/adquiridos em decorrência da 

contratação/aquisição efetuada pelo Associado Participante é de 

exclusiva responsabilidade do ESTABELECIMENTO, não tendo o 

BRADESCO qualquer responsabilidade acerca dos mesmos. 

2.4. A tolerância, omissão ou transigência das EMPRESAS não implicará em 

renúncia, ou modificação das condições expressas nestes Termos e 

Condições. 

2.5. A presente Ação Comercial não está vinculada a qualquer outra 

promoção que já exista ou que venha a ser lançada pelas EMPRESAS, ou 

seja, a Ação Comercial não é cumulativa com outras ações promocionais 

realizadas por esses.  

2.6. As EMPRESAS não se responsabilizam por eventuais danos ou 

prejuízos ocasionados por terceiros ou por motivos de força maior, tais 

como por problemas técnicos de funcionamento de equipamentos ou ainda 

de conexão de sistemas para efeito de emissão de comprovantes de 

pagamento. 
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2.7. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações, devidamente 

fundamentadas pelos Associados Participantes, serão dirimidas por 

comissão composta por 01 (um) representante de cada uma das 

EMPRESAS.  

2.8. As EMPRESAS se reservam no direito de alterar, suspender e/ou 

cancelar a Ação Comercial e/ou o conteúdo destes Termos e Condições, a 

seu exclusivo critério, mediante prévio aviso publicado em 

www.iplace.com.br/ e por outro meio que entenderem conveniente. 

2.9. Todos os Associados Participantes deverão observar as condições, 

formas e prazos de participação, sendo sumariamente excluídos os 

Associados Participantes que cometerem qualquer tipo de fraude 

comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.  

2.10. Esta Ação Comercial não implica em qualquer tipo de concurso, 

sorteio, vale-brinde ou operação assemelhada, além de não envolver sorte, 

não estando, portanto, sujeita à autorização prévia, conforme estabelecido 

na Lei nº. 5.768/71.  

2.11. Fica eleito, desde já, o foro central da Comarca do Associado 

Participante para solução de quaisquer questões referentes à presente 

Ação Comercial. 

 

Osasco, 4 de junho de 2021. 

 

BANCO BRADESCO S.A. 

 

Fone Fácil Bradesco: 4002 0022 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 

570 0022 (Demais Regiões). Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 

Consultas, informações e serviços transacionais. Acesso do Exterior: 55 11 

4002 0022. SAC – Alô Bradesco: 0800 704 8383 SAC – Deficiência Auditiva 

ou de Fala: 0800 722 0099. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 

Reclamações, cancelamentos e informações gerais. Ouvidoria: 0800 727 

9933. SAC Cartões American Express. Cancelamentos, Reclamações e 

Informações - 0800 721-1188. Atendimento das 08h às 18h, de 2ª a 6ª, 

exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate 

a Ouvidoria. Banco Bradesco S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12– Núcleo Cidade 

de Deus – Vila Yara – Osasco – SP – CEP 06029-900. 
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GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. 

 

CNPJ 89.237.911/0001-40. Rod. BR-116 - km 223 nº 7350, Portal da Serra, 

Dois Irmãos/RS. Telefone: 0800 644 2255 ou 4020-2595. Atendimento de 

Segunda a sexta das 08h às 22h e aos Sábados das 08h às 19h. 


