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REGULAMENTO RELATIVO À ATRIBUIÇÃO DE PONTOS MULTIPLUS PELA CODEPE
CORRETORA DE VALORES E CÃMBlO s/a

1 OBJETIVO

1.1 O objetivo deste Regulamento, conforme abaixo definido, é estabelecer as regras da
promoção temporária desenvolvida pela Codepe Corretora de Valores e Câmbio S/ A,
com sede na Alameda Madeira, 258, 10º andar cj 1001-1005, Alphaville Empresarial,
Barueri, São Paulo, CEP 06454-010, inscrita no C.N.P.J.sob o nº 09.512.542/0004-60,
denominada Codepe; com objetivo de concessão de pontuação a determinadas
transações nos termos das condições ora definidas com o objetivo de permuta com
parceiros pré-definidos ("Regulamento", "Programa de Recompensas" e "Ponto
Multiplus", respectivamente).

1.2 Este é um benefício com início no dia 23/08/2016 sendo concedido aos clientes da
Codepe CVCque adquirirem moeda, em forma de cartão pré-pago ou espécie, 300
(trezentos) Pontos Multiplus a cada lote de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos Reis)
adquiridos em um único dia, independente da moeda adquirida, nos termos do
contrato celebrado com a Codepe CVC ("Clientes" e "Contrato", respectivamente),
durante o período promocional.

1.3. Os Pontos Multiplus poderão ser trocados por produtos e serviços oferecidos por
diversas empresas integrantes do Programa Multiplus Fidelidade, criado e
administrado pela Multiplus SA, nos termos do regulamento disponível no site'-J
www.multiplusfidelidade.com.br ("Regulamento Multiplus"). c,n...,..,,......,

1.3.1. Para que os clientes utilizem os Pontos Multiplus, os mesmos deverão ter cont ~iva 2D11
no site www.pontosmultiplus.com.br. que poderá ser realizado de forma gratu' '1no
referido site. Crn

1.3 Toda e qualquer modificação no Programa Multiplus Fidelidade e no Regula~nto ~
Multiplus será efetuada a exclusivo critério da Multiplus SA, com sede na Cidade de N
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, n° 454, 2° andJe cn
Vila Nova Conceição, CEP 04544-051, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.094.546/00d'175 CC
("Multiplus"), conforme o caso, de acordo com seus respectivos termos e condições. CO'm

1.4 Os termos grafados em letra maiúscula neste Regulamento terão o mesmo significado C1)
que lhes foi atribuído no Contrato e no Regulamento Multiplus.
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2 CONDIÇÕES GERAIS

2.1 O Cliente é responsável pelo conhecimento deste Regulamento, do Regulamento
Multiplus, e pelas demais informações que forem prestadas para a Multiplus, devendo
manter atualizados seus dados cadastrais, especialmente seu e-mail, endereço e
telefone para contato.

2.2 A unidade de medida utilizada pela Multiplus para efeitos de acúmulo e/ou resgate dos
benefícios oferecidos será o "Ponto".

2.3 O Cliente deverá consultar a Multiplus, através de seus canais de comunicação, para
acompanhar seu saldo e o prazo de vencimento de Pontos.

2.4 A definição dos fatores de conversão dos programas parceiros para a Multiplus, bem
como as demais regras de transferências de Pontos, limites mínimos e máximos e
cobrança de taxas relacionadas às conversões serão estabelecidas pelos parceiros.

2.5 A quantidade de Pontos necessários para a obtenção dos benefícios da Multiplus e o
lançamento de promoções estará disponíveis para consulta dos Clientes no site
www.pontosmultiplus.com.br. podendo ser divulgadas pela Multiplus através de
email, propaganda ou dos demais meios de comunicação de que a Multiplus dispuser,
podendo estas quantidades serem alteradas, a qualquer momento.

PARTICIPAÇÃO

2.6

2.7

3

É expressamente proibida toda e qualquer comercialização de benefícios, vantagens, I

produtos e serviços obtidos por meio da Multiplus, inclusive, vendas, cessões ou ;:::::
permutas de Pontos. A comprovação de tais práticas ensejará a imediata exclus~o 17
Cliente da rede e o cancelamento de seus Pontos, independentemente da adoçã~as
medidas legais cabíveis. C
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Os Pontos são pessoais e intransferíveis, ficando vedada a sua cessão a terceiros, a ~
qualquer título, inclusive por sucessão ou herança, sendo que, em caso de falecim~nto '"
do cliente titular, sua conta Multiplus será encerrada e os Pontos e bene630s O>
existentes serão cancelados. c.o

CO
m
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3.1 Participam desta promoção exclusivamente às pessoas físicas, brasileiras e maiores de
18 anos que, nesta data, já possuam cadastro no Programa Multiplus Fidelidade
(www.multiplusfidelidade.com.br).Clientes não cadastrados até o momento da data
da operação, não terão o direito de participar do acúmulo de pontos no Programa.

3.2 O acúmulo de Pontos será concedido a partir das transações válidas realizadas com os
produtos abaixo nos canais participantes: (a) aquisição de lote de R$ 2.500 (dois mil e
quinhentos Reais), em um único dia, independente da moeda adquirida, seja ela em
cartão pré-pago de viagens ou em espécie.
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4 PONTUAÇÃO

4.1 A Codepe CVCatribuirá Pontos aos titulares de acordo com o valor dos lotes realizados
e comprovadamente pagas pelo titular.

4.2 Não acumulam pontos os valores pagos a maior, valores que não atingem o
volume para aquisição do lote de R$2.500,OO (dois mil e quinhentos Reais), bem
como valores correlatos a serviços vinculados, impostos ou demais encargos.

5 SOLICITAÇÃO E VALIDADE DOS PONTOS

11

l -»

5.1 O cliente pode solicitar a pontuação à Codepe CVCno prazo máximo de até 30 dias
corridos à contar da data de realização da operação de câmbio. Após esse período o
cliente perde o direito de solicitar a pontuação.

'-

5.2 A validade dos Pontos é de 02 (dois) anos contados a partir do acúmulo do participante
na Codepe CVC, sendo que os pontos serão debitados seguindo a ordem dos ~s
antigos para os mais recentes. )::lo.
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6 DISPOSIÇÕES FINAIS ::o
.- t
- 6.1..r:A Codepe CVCse reserva o direito de, a seu critério e a qualquer tempo, modifica1U'ls

• l. regras do Programa de Recompensas, encerrar ou cancelar o Programa
Recompensas, mediante comunicação escrita com 30 (trinta) dias de antecedência.
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São Paulo, 23 de agosto de 2016 .

ORES E CÂMBIO SI A
Cristiano Ferreira Abdalla

Diretor
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