POLÍTICA PROGRAMA USE MAIS PONTOS
O presente regulamento apresenta os termos e condições
aplicáveis ao Programa Use Mais Pontos.
A Assista Mais é um site operado por USE MAIS MULTISERVIÇOS
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 12.751.349/0001-44, com endereço na
Rua Reinaldino Schaffenberg de Quadros, 1529, Cristo Rei, CEP 80.050-435,
Curitiba/PR (“Use Mais”).
Definições:
Participante: Todo usuário que, cadastrado na Assista Mais,
assistir os vídeos ou clicar nos banners de nossos parceiros para acumular
pontos.
Banner: Conteúdo publicitário organizado em painel.
Código: Sequência numérica usada para resgatar assinatura ou
créditos nas plataformas.
Publicidade: Todo conteúdo destinado a anúncios de marcas e
produtos.
Para participar do programa de pontos Assista Mais, é
necessário apenas que o usuário tenha um cadastro na plataforma e assista
publicidades sinalizadas como pontuáveis. Cada vez que o usuário assistir a
um vídeo ou clicar em um anúncio ganhará os pontos correspondentes ao
anúncio visualizado.
Os pontos serão creditados e ficarão disponíveis na conta do
usuário assim que ele terminar de assistir ao vídeo ou clicar na publicidade.
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Somente

geram
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sinalizados

como

pontuáveis e, nos casos dos vídeos, assistidos até o final.
Cada vídeo marcado como pontuável assistido até o final rende
ao usuário 10 (dez) pontos.
Cada banner marcado como pontuável, que o usuário clique e
seja direcionado para o site do anunciante rende 3 (três) pontos.
O usuário pode adquirir até o máximo de 100 (cem) pontos por
dia, não sendo permitido a pontuação pelo mesmo vídeo ou banner, ou seja,
se o usuário assistir a um vídeo até o final será pontuado e deverá assistir a
um vídeo diferente para ser pontuado novamente.
O

participante

poderá

consultar

seus

pontos

e

demais

informações relativas ao programa apenas no seu próprio perfil de conta na
Assista Mais.
Os pontos têm validade de 1 (hum) ano após a data de
aquisição.
O resgate e troca de pontos serão feitos exclusivamente dentro
da Plataforma Assista Mais, para isso o usuário precisa estar logado em sua
conta Assista Mais.
O usuário pode trocar os pontos em sua carteira por um dos
itens listados de acordo com o “preço em pontos” do item.
Cada item exige quantidade de pontos diferente para solicitar
resgate.
Ao solicitar o resgate de um item, o usuário deverá optar em
caso de indisponibilidade do item solicitado, se aceita um item similar (à
escolha da Assista Mais) ou pela devolução dos pontos.
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O prazo para recebimento do item solicitado é de até 24 (vinte
e quatro) horas úteis.
O usuário receberá um comunicado por e-mail avisando que
seu código já está disponível para resgate em seu perfil de conta na Assista
Mais.
Após o envio do código a Assista Mais não se responsabiliza
pela efetividade do resgate nem pelas informações que o usuário deixará na
plataforma onde fará a troca, uma vez que não possui relação com as
plataformas de streaming.
Após solicitar a troca dos pontos não será possível requisitar o
estorno dos mesmos a não ser em caso de falta do produto escolhido, tendo
o usuário, no momento da troca, optado por ter os pontos de volta.
Caso o participante não reconheça o resgate, deverá entrar em
contato em até 24 (vinte e quatro) horas por aqui.
Recebido o comunicado, a Assista Mais verificará o ocorrido e
se confirmar que houve falha os pontos serão estornados.
Não é possível a transferência de pontos entre usuários.
A qualquer momento pode haver promoções ou ofertas no
acúmulo de pontos.
Pode haver alterações nos parceiros participantes, o tipo de
produto e serviços disponíveis para trocar os pontos, e o total de pontos
necessário para resgatar um produto.
As regras de acúmulo de pontos também podem mudar,
verifique sempre essa política.
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Atualizado em 14/12/2021.
USE MAIS MULTISERVICOS LTDA.
CNPJ 12.751.349/0001-44
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