
REGULAMENTO DA PRORROGAÇÃO DA BLACK WEEK   

  

(01/12/2019 à 12/12/2019)  

   

Esta campanha promocional terá validade do dia 01 de Dezembro de 2019 

(Domingo) à 12 de Dezembro de 2019 (Quinta-Feira), sendo regida pelas 

bases e condições estabelecidas no presente regulamento.  

   

Do objetivo da promoção, produtos de Previdência Privada  

   

l. A promoção “Black Week” tem como objetivo proporcionar facilidade na 

aquisição dos planos de previdência privada.  

  

Da vigência da promoção  

  

ll. Esta promoção valerá somente das 00:00hs, do dia 01 de Dezembro de 2019 

(Domingo) às 23h59min do dia 12 de Dezembro de 2019 (Quinta-Feira), e será 

válida para novos investimentos realizados em Planos de Previdência Privada 

da Ciclic Seguros e Previdência S.A neste período.  

     

Dos produtos relacionados  

   

lll.  O objetivo deste regulamento consiste em estabelecer as regras 

da venda promocional, referente aos seguintes produtos:  

   

▪  Previdência Ciclic: Plano individual, contratado por pessoas 

com idade igual ou superior a 18 anos e menor que 115 

anos.  

  

▪  Previdência Júnior Ciclic: Plano individual, contratado pelo 

responsável legal ou financeiro, com idade igual ou 

superior a 18 anos e menor que 115 anos, tendo como  
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beneficiário um único menor por plano, com idade entre 0 e 

21 anos.  

   

Dos participantes  

  

IV. Participantes: Pessoas físicas, com idade igual ou superior a 

18 (dezoito) anos, que adquirirem planos entre 00:00hs, do dia 01 

de Dezembro de 2019 (Domingo) às 23h59min do dia 12 de 

Dezembro de 2019 (Quinta-Feira).   

    

 

Das campanhas  

  

  

  

1) TAF Zero  

  

•  Como a TAF (taxa de administração) é anual, ao final de 12 meses da 

contratação, a Ciclic fará, para os clientes que permanecerem com 

planos ativos, um aporte em seus planos em valor correspondente ao 

percentual de desconto da TAF, ocorrido durante os 12 meses 

anteriores.   

  

  

  

2) Pontos Livelo  

  

• Será fornecido 1 ponto Livelo para cada Real investido em planos 

adquiridos entre 00:00hs, do dia 01 de Dezembro de 2019 (Domingo) às 

23h59min do dia 12 de Dezembro de 2019 (Quinta-Feira). 

   

• O Repasse será realizado em até 30 dias após a data de ativação* do 

plano e será apurado apenas sobre a primeira contribuição.  

  

*Com o cartão de crédito seu dinheiro começa a render em até 35 dias. Esse é 

o tempo que as operadoras de cartão precisam para repassar o dinheiro para 

Ciclic investir.  
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