
REGULAMENTO 

Denominado PROGRAMA DIVERPONTOS, esta ação tem como objetivo PROPORCIONAR aos 

nossos CLIENTES E PARCEIROS uma OPORTUNIDADE de acumular pontos, através de suas 

compras, para serem trocados por produtos de acordo com suas respectivas pontuações. 

QUAL A VANTAGEM DESSA AÇÃO? 

A vantagem é que nossos CLIENTES E PARCEIROS terão a oportunidade trocar seus pontos por 

produtos constantes numa lista que será divulgada para todos. 

Sabemos o quanto é importante essa bonificação e o quanto isso pode IMPACTAR de forma 

POSITIVA dentro de um negócio. Por isso lançamos essa ação que beneficiará a todos os 

clientes que efetuarem suas compras na Diverplay. 

COMO FUNCIONA? 

Todos os CLIENTES E PARCEIROS que efetuarem compras com a Diverplay no período de 01 de 

julho 2022 a 31 de dezembro 2022, terão direito a acumular pontos e trocar por produtos de 

uma lista que será disponibilizada para escolha. A cada Hum mil reais em compras (R$1000,00) 

serão equivalentes a cem pontos (100). (1000,00 = 100 pontos) Podendo ir acumulando pontos 

conforme seu volume de compras no período. QUANTO MAIOR o volume de COMPRAS, mais 

pontos serão acumulados. 

1. DO PÚBLICO: PROGRAMA DIVERPONTOS se destina a todos os CLIENTES E PARCEIROS 

que estiverem devidamente cadastrados e/ou com seus cadastros atualizados junto à 

Diverplay, para efetuarem suas compras dentro do período de 01/07/22 a 31/12/22. 

1.1 Ficará VEDADA a transferência desses PONTOS a terceiros. Também não será 

autorizado a troca dos pontos por produtos sem autorização do titular do cadastro. 

1.2 Clientes com PENDENCIAS FINANCEIRAS não poderão participar dessa ação, caso não 

tenha REGULARIZADO sua situação dentro do período de vigência do programa. 

 

2. DO PERÍODO: O PROGRAMA DIVERPONTOS terá inicio no dia 01/07/22 e terminará no 

dia 31/12/22. Todos os pedidos serão computados e somados dentro desse período, 

para somatória de pontos. Os pedidos que vierem antes da data de inicio e depois da 

data de termino não estarão participando da ação. 

2.1 A Diverplay se reserva do Direito de fazer quaisquer ALTERAÇÕES durante a execução 

desta ação, bem como estender ou SUSPENDER caso seja necessário. 

 

3. DA DINÂMICA: Todos os CLIENTES E PARCEIROS que efetuarem suas compras dentro 

do período de 01/07/22 a 31/12/22, terão  a cada um mil reais em compras, cem 

pontos (1000,00 = 100 pontos). Os pontos poderão ser trocados por produtos de 

acordo com suas respectivas pontuações. Os pontos ficarão disponíveis para troca 

sempre para as compras futuras e não para a compra geradora dos pontos, pois é 

preciso respeitar o prazo de controle e lançamento dos pontos no sistema. 

Todos os CLIENTES E PARCEIROS participantes deverão estar  DEVIDAMENTE 

cadastrados e com seus compromissos com a Diverplay em dia. Caso contrário não 

será permitido a participação em nenhum programa de benefícios da Diverplay.  

 

4. DA VALIDADE: Os pontos terão VALIDADE até o termino desta ação. O CLIENTE 

PARCEIRO poderá utilizar seus pontos acumulados durante o período de vigência e 

após 30 dias do termino desta ação. Após esse período, os pontos que ainda 

constarem como não utilizado perderão seu valor. 



4.1 DOS PRODUTOS: Será disponibilizada uma lista de produtos que poderão ser trocados 

por pontos acumulados através das compras realizadas com a Diverplay. Somente os 

produtos constantes nessa lista poderão ser trocado por pontos.  

5. DOS PONTOS: Os pontos serão acumulados durante todo o período de vigência da 

ação, podendo ser utilizados sempre no pedido seguinte a geração desses pontos. Ao 

utilizar os pontos, o sistema estará desabilitando do montante ou acúmulos de pontos, 

ficando à disposição somente os pontos que forem gerados dali em diante. Em casos 

de não utilização do total de pontos, restando saldo, serão somados aos outros pontos 

futuros, desde que a ação ainda esteja vigente. 

CONCLUSÃO: Esperamos que essa ação possa beneficiar nossos CLIENTES E PARCEIROS, 

trazendo impactos positivos economicamente para dentro de suas empresas. Sabemos 

que toda ajuda soma, e nós da Diverplay queremos somar ainda mais com nossos 

parceiros nesse ano de 2022. Não temos como objetivo ofender, prejudicar ou desmerecer 

nenhum de nossos clientes com esta ação. Nosso único e exclusivo objetivo é manter 

nossas relações cada vez mais saudáveis. 


