
Regulamento da Campanha da Nomad

1) Período da Campanha: Esta Campanha realizada pela Nomad tem início em 23

de janeiro e ficará vigente por tempo indeterminado.

2) Participantes: São as pessoas físicas, maiores de dezoito anos, que cumpram

todas as condições definidas no regulamento do Programa Livelo, disponível em

www.livelo.com.br/regulamento.

3) Campanha de Incentivo: Terão direito ao acúmulo de Pontos Livelo nos termos

deste regulamento os Participantes que, cumulativamente:

a) Abrirem uma conta na Nomad por meio do aplicativo para dispositivos móveis

da Nomad, utilizando o Código de Convidado “LIVELONOMAD” (todas as letras

maiúsculas) no campo "Código de Convidado” durante o cadastro.

4) Montante de acúmulo: Os participantes elegíveis que cumprirem as condições

deste regulamento poderão acumular da seguinte forma:

a) 1.000 (mil) Pontos Livelo.

i) Os Participantes que, durante o período da campanha, concluírem abertura
de conta no aplicativo para dispositivos móveis da Nomad utilizando o
Código de Convidado “LIVELONOMAD” (todas as letras maiúsculas) no
campo "Código de Convidado” durante o cadastro.

b) 2.000 (mil) Pontos Livelo.
i) Os Participantes que, além de abrirem conta na Nomad através do aplicativo

para dispositivo móveis utilizando o código de convidado “LIVELONOMAD”,
fizerem a primeira conversão em dólares de, no mínimo, R$ 500 (quinhentos
reais), conforme condições de remessa da Nomad disponibilizada em
https://benomad.zendesk.com/hc/pt-br/articles/8192907630743-Como-
fa%C3%A7o-um-c%C3%A2mbio-para-adicionar-dinheiro-na-minha-conta-
corrente-Nomad-, em até 15 (quinze) dias corridos do cadastro no aplicativo
Nomad, acumularão mais 2.000 (dois mil) Pontos Livelo e também irão
ganharão 2% (dois por cento) de cashback na conta Nomad em relação ao
valor em dólar da operação de câmbio, limitados a US$ 20.

5) Pontos Acumulados: A informação sobre o acúmulo de pontos do Participante

será enviada à Livelo pela Nomad, no montante descrito no item 4, nos termos deste

Regulamento.

6) Validade dos Pontos: Os Pontos oriundos desta Campanha de Incentivo terão

validade de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de creditamento na Conta Livelo

do Participante.

7) Prazo para Crédito de Pontos: Todos os Pontos Livelo serão creditados até o

décimo dia do mês seguinte à data de abertura e/ ou data de conclusão da

operação de câmbio. O cashback será creditado na conta Nomad em até 1 dia útil

após a conformação do câmbio.

8) Não creditamento de Pontos: Não serão creditados Pontos Livelo em caso de

suspeita de fraude, em casos de cadastros e/ou primeira transação sem utilização do código

http://www.livelo.com.br/regulamento


“LIVELONOMAD” e para a pontuação extra do item 4.b que a transferência realizada seja com

valor inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

9) Não cumulatividade: Esta Campanha não é cumulativa com outras promoções,

bonificações ou descontos da Livelo.

10) Para compras realizadas em canais não informados neste regulamento, não

serão creditados Pontos Livelo. A oferta é válida apenas para compras realizadas por

meio do link: www.Parceira.com.br/livelo.

11) Responsabilidade: Esta Campanha é de exclusiva responsabilidade da Parceira.

A Livelo não tem qualquer responsabilidade pela Campanha criada pela Parceira. A

Livelo não se responsabiliza pela qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela

Parceira. A Livelo não se responsabiliza por informações incorretas apresentadas pelo

Parceira e/ou Participante.

http://www.parceira.com.br/livelo

