
REGULAMENTO PARA ACÚMULO DOS PONTOS DO PROGRAMA LIVELO AOS BENEFICIÁRIOS DO PRODUTO S1 ESTILO 
ALLCARE 

 

Este regulamento visa prever as regras gerais relacionadas ao acúmulo dos Pontos do Programa Livelo (os “Pontos”) aos 
Participantes que contratarem o produto S1 Estilo administrado pala ALLCARE (o “Plano”) por meio do site da ALLCARE 
(www.allcare.com.br) ou S1 SAÚDE (www.s1saude.com.br/s1estilo), ou por meio de corretores de planos de saúde, 
conforme previsto abaixo: 
 

1. Participantes: São pessoas físicas, beneficiários titulares do “Plano”, conforme previsto neste regulamento e nos 
termos da Proposta de Adesão ao “Plano”.  

1.1.   O creditamento dos “Pontos” somente se dará no CPF dos beneficiários maiores de 18 (dezoito) anos. Em sendo 
beneficiário titular do Plano pessoa física menor de 18 (dezoito) anos, os “Pontos” serão computados no CPF de seu 
responsável financeiro, indicado na Proposta de Adesão. 

1.2.  Para o creditamento dos “Pontos” o beneficiário deverá manter um cadastro no Programa Livelo, criando ou 
acessando sua conta Livelo no site www.livelo.com.br, aderindo ao “Regulamento do Programa de Pontos da Livelo”, 
disponível em www.livelo.com.br/regulamento  . 
 

2. Creditamento dos “Pontos”: Ao ser incluído no “Plano”, conforme especificado na Proposta de Adesão firmada, o 
beneficiário titular receberá “Pontos”, que serão disponibilizados na conta Livelo vinculada ao CPF do beneficiário titular 
do “Plano”, observando o disposto no item 1. 

2.1. Os Participantes que forem incluídos no “Plano” até as 23h59min do dia 31/03/2021 horário de Brasília, receberão 
1.000 (mil) “Pontos” na conta Livelo vinculada ao CPF do beneficiário titular.  

2.2. Os Participantes que forem incluídos no “Plano” a partir de 01/04/2021, receberão 500 (quinhentos) “Pontos” na 
conta Livelo vinculada ao CPF do beneficiário titular.  

2.3.  A Campanha é válida por prazo indeterminado, podendo ser encerrada a qualquer tempo, mediante prévio aviso 
por parte da ALLCARE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

2.4.  O Participante poderá utilizar os “Pontos” para resgate de produtos, viagens e serviços, os quais serão 
disponibilizados no site da LIVELO, sem qualquer interveniência da Operadora S1 ou da Administradora ALLCARE.  
 

3. Prazo para Creditamento dos “Pontos”: Os “Pontos” serão creditados na conta Livelo vinculada ao CPF do 
beneficiário titular do “Plano”, em até 60 (sessenta) dias contados da data de início da vigência da cobertura assistencial 
“Plano”, conforme previsto na Proposta de Adesão ao “Plano”. A informação sobre o acúmulo de pontos será enviada à 
Livelo pela ALLCARE. A ALLCARE e LIVELO não se responsabilizam pelos dados pessoais incorretos fornecidos pelo 
Participante. 

3.1. Os “Pontos” não serão creditados nos casos em que (i) a Proposta de não for implantada; (ii) houver suspeita de 
fraude por parte do beneficiário titular; e (iii) houver a violação deste Regulamento ou do “Regulamento do Programa de 
Pontos da Livelo”.  
 

4. Validade dos “Pontos”: Os “Pontos”, após creditados na conta Livelo vinculada ao CPF do beneficiário titular do 
“Plano”, deverão ser utilizados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses. Ultrapassado este prazo, os “Pontos” serão 
considerados expirados, e não poderão ser mais utilizados. 
 

5.  Responsabilidade: A forma de utilização dos “Pontos” será regulada diretamente pela LIVELO, de forma 
independente, mediante o cadastro direto do beneficiário titular do “Plano” na plataforma indicada no item 1, sem que 
haja qualquer responsabilidade da Operadora S1 ou da Administradora ALLCARE. A LIVELO não se responsabiliza pela 
qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela ALLCARE. A LIVELO não se responsabiliza por informações incorretas 
apresentadas pela ALLCARE e/ou Participante. Cabe a ALLCARE definir a conversão de dólar para real em campanhas 
realizadas na paridade dólar por ponto. 

http://www.allcare.com.br/
http://www.s1saude.com.br/s1estilo
http://www.livelo.com.br/
http://www.livelo.com.br/regulamento


 
6.  Não cumulatividade: Esta Campanha não é cumulativa com outras promoções, bonificações ou descontos. 
 
6.1.  A oferta é válida para as contratações realizadas através dos Corretores de plano de saúde parceiros da ALLCARE, 
e por meio dos canais: central de atendimento, WhatsApp, E-mail ou formulário, disponíveis nos sites ALLCARE 
(www.allcare.com.br), S1 SAÚDE (www.s1saude.com.br/s1estilo) ou Livelo (https://s1saude.com.br/s1estilo/livelo ). 
 

7.  Compartilhamento dos dados: Para creditamento dos “Pontos”, a ALLCARE compartilhará com a LIVELO, o nome 
e CPF do beneficiário titular do “Plano”. 

7.1.  Caso o beneficiário titular do “Plano” não concorde com compartilhamento dos seus dados pessoais, deverá entrar 
em contato com a Administradora ALLCARE, comunicando a sua decisão formalmente via e-mail, para o endereço 
proteção.dados@allcare.com.br . 

http://www.allcare.com.br/
http://www.s1saude.com.br/s1estilo
https://s1saude.com.br/s1estilo/livelo
mailto:prote%C3%A7%C3%A3o.dados@allcare.com.br

