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ANEXO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DOS PRODUTOS ALELO

ALELO PREMIAÇÃO

Este Anexo é parte integrante do Contrato de Prestação 
de Serviços dos Produtos Alelo (Contrato). Ele define as 
condições específicas do produto Alelo Premiação

LEMBRE-SE: ao aderir este Anexo, por uma das formas 
descritas no Contrato, o Cliente concorda com todas as 
condições estabelecidas para os produtos Alelo 
Premiação.

I DEFINIÇÕES

Alelo Premiação: Meio de Pagamento Alelo pré-pago 
oferecido nas modalidades: (i) Alelo Premiação 
Recarregável, (ii) Alelo Não Recarregável ou (iii) 
Premiação Prêmio Não Recarregável.  Pode ser usado 
para o pagamento de produtos e/ou serviços na Rede de 
Estabelecimentos. Ressalta-se que seu uso está 
condicionado à existência de valores previamente 
creditados na Conta de Pagamento. A Alelo assegurará 
ao Usuário a possibilidade de resgate total dos Saldos 
existentes na Conta de Pagamento em qualquer tempo, 
mediante realização de Transação.

Alelo Premiação Não Recarregável: Meio de 
Pagamento Alelo 
seu verso. É válido para pagamento de produtos e/ou 
serviços na Rede de Estabelecimentos pelo Usuário 
premiado em Campanha Promocional. Não pode ser 
usado para realização de Recarga.

Alelo Premiação Recarregável: Meio de Pagamento 
Alelo 
válido para pagamento de produtos e/ou serviços na 
Rede de Estabelecimentos pelo Usuário premiado em 
Campanha de Incentivo, bem como a realização de 
Saques na rede autorizada.

Alelo Premiação - Prêmio Não Recarregável: Meio de 
Pagamento Alelo

odutos 
e/ou serviços na Rede de Estabelecimentos pelo Usuário 
premiado em Campanha Promocional. Não pode ser 
usado para realização de Recarga.

Alelo Personalizado: Alelo Premiação que tem o nome 
do Cliente e do Usuário.

Alelo Semipersonalizado: Alelo Premiação com: (i) 

de série, que será associado ao Usuário antes de ser 
desbloqueado. 

Campanha: poderá ser: (i) de Incentivo que é promovida 
pelo Cliente para premiação de colaboradores, clientes 
e/ou fornecedores que tenham alcançado as metas e 
objetivos estabelecidos pelo Cliente; e, (ii) promocional 
que é promovida pelo Cliente sujeita à Lei nº 
5.768/1971, pela qual haverá a distribuição gratuita de 
Alelo Premiação a título de prêmio, para fins de 
propaganda e por meio de sorteio, vale-brinde, concurso 
ou operação similar. Em ambos os casos a Alelo não 
possui quaisquer responsabilidades pela Campanha 
e premiação, independentemente da distribuição de 
Alelo Premiação como prêmio.

Conta Empresa: conta virtual de titularidade do Cliente. 
Contém valores creditados pelo Cliente, exclusivamente 
para Cargas e Recargas a uma Conta de Pagamento. 

Saque: operação de retirada em espécie de saldo 
disponível no Alelo Premiação Recarregável. Esta 
funcionalidade poderá ser habilitada no momento de 
adesão ao Contrato ou através da CAE. Ainda, a 
operação deverá ocorrer na rede bancária habilitada pela 
Alelo.

II OBJETO

2.1. O objeto deste Anexo é a prestação de serviços, 
pela Alelo ao Cliente, de emissão e administração do 
Alelo Premiação para disponibilização como prêmio aos 
Usuários contemplados por Campanhas Promocionais 
ou Campanhas de Incentivo. 

III EMISSÃO DOS ALELO PREMIAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DE CARGAS E RECARGAS 

3.1. O Cliente deverá efetuar o aporte na Conta 
Empresa para emissão e realização de 
Cargas/Recargas nos Meios de Pagamento Alelo.

3.1.1. A partir da confirmação do pagamento, o 
processamento de aporte na Conta Empresa será 
concluído em até 2 (dois) dias úteis.

3.2. Para emissão de Alelo Personalizado ou Alelo 
Semipersonalizado, o Cliente deverá disponibilizar, no 
mínimo, as seguintes informações do Usuário: (i) nome 
completo; (ii) nome completo da mãe; (iii) data de 
nascimento, devendo o Usuário ser maior de 14 
(quatorze) anos; (iv) número de inscrição no CPF; (v) 
endereço residencial; (vi) número do telefone e código 
DDD. 
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3.3. Será permitida a emissão de 01 (um) único Alelo
Premiação para cada Usuário. É vedada a emissão de 01 
(um) Alelo Personalizado e 01 (um) Alelo 
Semipersonalizado para o mesmo Usuário.

3.4. Os Meios de Pagamento Alelo serão entregues ao 
Cliente em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da 
efetiva solicitação. A entrega ocorrerá no local indicado 
no momento da emissão. A substituição dos Alelo 
Premiação vencidos, será realizada mediante solicitação 
do Usuário.

3.5. Os Meios de Pagamento Alelo serão entregues 
bloqueados ao Cliente. Antes de efetuar a Carga ou 
Recarga, o Cliente deverá acessar o Portal Alelo e
realizar o desbloqueio. Este procedimento é prévio a 
realização de Carga e Recarga. 

3.6. As Cargas/Recargas nos Meios de Pagamento Alelo 
só poderão ser realizadas: (i) em cartões que não 
estiverem cancelados; e (ii) se houver fundos na Conta 
Empresa que cubram o valor e as tarifas associadas a 
operação.

IV CANCELAMENTO DE ALOCAÇÃO DE 
RECURSOS EM CONTA EMPRESA, DE 
EMISSÃO DE ALELO PREMIAÇÃO E DE 
CARGA E RECARGAS

4.1. A Alelo poderá cancelar aportes na Conta 
Empresa que sejam realizados indevidamente por culpa 
exclusiva da Alelo. Neste caso, não será devida qualquer 
tarifa, encargo ou comissão pelos Clientes em relação 
aos cancelamentos.

4.2. O Cliente poderá movimentar as Contas de 
Pagamento, representando os Usuários para este fim. 
Assim, o Cliente assumirá a responsabilidade pelas 
movimentações solicitadas e cancelamento de Cargas 
e/ou Recargas indevidas. A Alelo fica isenta de qualquer 
responsabilidade, cabendo ao Cliente ressarcir todos os 
custos, encargos e gastos pela Alelo incluindo 
honorários advocatícios e custas processuais.

4.3. O Cliente continuará responsável pelo 
pagamento de todas as tarifas, comissões e encargos, nos 
casos de: (i) cancelamento, pelo Cliente, de aportes na 
Conta Empresa; (ii) cancelamento de emissão de Alelo 
Premiação solicitados pelo Cliente; e (iii) operações de 
Carga ou Recargas indevidas realizadas pelos Clientes. 
Deve-se observar que as Cargas/Recargas indevidas só 

podem ser canceladas por expressa solicitação e 
autorização do Usuário, sendo representado pelo 
Cliente. Ressalta-se que não caberá atualização ou 
correção dos valores dos valores restituídos ao Cliente 
nos casos de cancelamento. 

4.4. O Cliente concorda que os valores creditados na 
Conta de Pagamento nas operações de Carga e/ou 
Recarga solicitadas são de exclusiva propriedade do 
Usuário. 

V TRANSAÇÕES

5.1. A Alelo poderá solicitar alterações nos 
procedimentos de uso e aceitação dos Meios de 
Pagamento Alelo para: (i) obter maior segurança nas 
Transações; e/ou (ii) adequar-se à legislação e 
regulamentação aplicável. A Alelo comunicará as 
alterações ao Cliente para informe aos Usuários e por 
meio de alteração aos Termos e Condições de Uso. 

5.1.1. No caso de bloqueio dos Meios de 
Pagamento Alelo, o Cliente deverá informar aos 
Usuários para que entrem em contato com a CAU 
para efetuar seu desbloqueio.

5.2. Caso as tarifas incidentes sobre as Transações 
sejam superiores ao saldo disponível no Alelo 
Premiação, elas não serão autorizadas.

VI TARIFAS 

6.1. As seguintes comissões e tarifas serão 
aplicáveis aos Produtos contidos neste Anexo:

(i) Tarifa de Emissão: aplicável a cada Alelo 
Premiação emitido;

(ii) Tarifa de Administração: aplicável a cada 
operação de aporte ou devolução de valores na Conta 
Empresa;

(iii) Tarifa de Entrega:  aplicável a cada entrega dos 
Alelo Premiação ao Cliente e/ou Usuários;

(iv) Tarifa de Disponibilização: aplicável a cada 
operação de Carga e Recarga, bem como sobre cada 
transferência de valores da Conta Empresa para cada 
Alelo Premiação;

(v) Tarifa de Manutenção Mensal: devida 
mensalmente pelo Cliente à Alelo. É aplicada sobre 

OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE BARUERI - SP
Alameda Araguaia, 190 – Alphaville – Barueri/SP – CEP: 06455-000

Site:  http://www.cartoriodebarueri.com.br
CNPJ: 05.641.292/0001-65

Oficial: Carlos Frederico Coelho Nogueira

Página
0002/0010
Registro
1791823

09/12/2021



3

a quantidade de Contas de Pagamento ativas 
emitidos no mês de incidência;

(vi) Tarifa de Customização: devida a cada 
solicitação de emissão e entrega de Alelo Premiação 
de forma customizada, bem como a impressão de 
folhetos explicativos.

6.2. Os Usuários terão tarifas descontadas do saldo 
do respectivo Alelo Premiação Não Recarregável. São 
elas:

(i) Tarifa de Reemissão de Alelo Premiação Não 
Recarregável: aplicável na reemissão de Alelo 
Premiação Não Recarregável, em casos de: perda, 
furto e/ou roubo;

(ii) Tarifa de Manutenção de Alelo Premiação Não 
Recarregável: devida mensalmente pelo Usuário. É 
cobrada do saldo do Alelo Premiação para 
manutenção da Conta de Pagamento após 30 (trinta) 
dias emissão. 

(iii) Tarifa de Emissão de Extrato: aplicável sobre 
cada extrato de movimentações a crédito ou débito 
na Conta de Pagamento feitas pelo Usuário;

(iv) Tarifa de Consulta de Saldo: aplicável para 
cada consulta de saldo de Conta de Pagamento feita 
pelo Usuário;

6.3. Os Usuários terão tarifas descontadas do saldo 
do respectivo Alelo Premiação Recarregável:

(i) Tarifa de Reemissão de Alelo Premiação 
Recarregável: aplicável na reemissão de Alelo 
Premiação Não Recarregável, em casos de: perda, 
furto e/ou roubo;

(ii) Tarifa de Manutenção de Alelo Premiação 
Recarregável: devida mensalmente pelo Usuário. É 
cobrada do saldo do Alelo Premiação para 
manutenção da Conta de Pagamento após 120 (cento 
e vinte) dias da primeira Carga. 

(iii) Tarifa de Saque: aplicável a cada Saque 
efetuado pelo Usuário, caso a operação tenha sida 
habilitada pelo Cliente. 

6.4. O Cliente isento de Tarifa de Emissão terá o 
prazo de 90 (noventa) dias para efetuar a primeira Carga 
nos Meios de Pagamento Alelo, contado da solicitação. 
Caso não cumpra este prazo, o Cliente ficará sujeito ao 
pagamento da Tarifa de Emissão.

6.5. Caberá a Alelo estabelecer os valores de taxas, 
tarifas e encargos, bem como das condições de 
pagamento devidos pelo Cliente. Isso ocorrerá 
estimando-se: (i) número de Usuários; (ii) volume 
mensal de Cargas e Recargas a serem efetuadas pelo 
Cliente; e (iii) outras características específicas do 
serviço. 

6.6. Caso o volume de Alelo Premiação e/ou Carga 
e Recarga efetivamente solicitado pelo Cliente seja 
inferior ao volume previamente estimado após 3 (três) 
meses de adesão ao Contrato, a Alelo poderá: (i) alterar 
os valores de comissões, tarifas e encargos devidos pelo 
Cliente; e (ii) alterar as condições de pagamento. Isso 
ocorrerá para restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, passando a vigorar da data da 
comunicação ao Cliente.

6.7. O pagamento das taxas, das tarifas e dos aportes 
na Conta Empresa ocorrerão mediante boleto bancário 
emitido no Portal Alelo sou por outro meio de 
pagamento disponibilizado via Portal Alelo.

VII PAGAMENTO DE CAMPANHAS COM 
ALELO PREMIAÇÃO

7.1. No pagamento de premiações em Campanhas, os 
Clientes obrigam-se a: 

(i) elaborar, arquivar e divulgar as normas 
relativas às Campanhas, incluindo o propósito, 
critérios, tipo de premiação, vigência e relação de 
beneficiários, dentre outras, bem como requerer 
autorizações e realização de auditorias se for o caso, 
para a realização e disponibilização de prêmios aos 
Usuários;

(ii) enviar informações e os documentos citados no 
item (i) em até 05 (cinco) dias úteis, quando 
formalmente requeridos pela Alelo;

(iii) constar que a premiação consiste na 
disponibilização do Alelo Premiação e crédito na 
respectiva Conta de Pagamento;

(iv) responsabilizar-se pela declaração do 
propósito da Campanha, garantindo que o Alelo 
Premiação seja utilizado apenas para o pagamento da 
premiação prevista no regulamento; e,

(v) garantir a legalidade e veracidade na 
Campanha.
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VIII VIGÊNCIA E RESCISÃO

8.1 O presente Anexo terá seu prazo de vigência 
iniciado: (i) na assinatura da Ficha Proposta; ou (ii) no 
aceite verbal via Central de Vendas e CAE ou aceite 
online; ou ainda (iii) na data do primeiro pedido de 
emissão de Meios de Pagamento Alelo; ou (iv) com a 
solicitação de disponibilização de Saldo, sendo certo 
que deverão ser observadas as cláusulas e condições de 
vigência e rescisão previstas na Cláusula VIII do 
Contrato.

IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O presente Anexo é parte integrante e 
indissociável do Contrato e caso as Partes resolvam 
modificar os termos do presente, deverão fazê-lo 
mediante a celebração de novo Anexo que, com data 
posterior, substitui e revoga o Anexo até então vigente.

9.2. O presente Anexo foi devidamente registrado no 
cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica de Barueri São Paulo.

Barueri, 06 de dezembro de 2021.

________________________________________
ALELO S.A.

Testemunhas:

_______________________________________
Nome:

RG:

_______________________________________
Nome:

RG:
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ANEXO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DOS PRODUTOS ALELO


ALELO PREMIAÇÃO


Este Anexo é parte integrante do Contrato de Prestação 
de Serviços dos Produtos Alelo (Contrato). Ele define as 
condições específicas do produto Alelo Premiação


LEMBRE-SE: ao aderir este Anexo, por uma das formas 
descritas no Contrato, o Cliente concorda com todas as 
condições estabelecidas para os produtos Alelo 
Premiação.


I DEFINIÇÕES


Alelo Premiação: Meio de Pagamento Alelo pré-pago 
oferecido nas modalidades: (i) Alelo Premiação 
Recarregável, (ii) Alelo Não Recarregável ou (iii) 
Premiação Prêmio Não Recarregável.  Pode ser usado 
para o pagamento de produtos e/ou serviços na Rede de 
Estabelecimentos. Ressalta-se que seu uso está 
condicionado à existência de valores previamente 
creditados na Conta de Pagamento. A Alelo assegurará 
ao Usuário a possibilidade de resgate total dos Saldos 
existentes na Conta de Pagamento em qualquer tempo, 
mediante realização de Transação.


Alelo Premiação Não Recarregável: Meio de 
Pagamento Alelo 
seu verso. É válido para pagamento de produtos e/ou 
serviços na Rede de Estabelecimentos pelo Usuário 
premiado em Campanha Promocional. Não pode ser 
usado para realização de Recarga.


Alelo Premiação Recarregável: Meio de Pagamento 
Alelo 
válido para pagamento de produtos e/ou serviços na 
Rede de Estabelecimentos pelo Usuário premiado em 
Campanha de Incentivo, bem como a realização de 
Saques na rede autorizada.


Alelo Premiação - Prêmio Não Recarregável: Meio de 
Pagamento Alelo


odutos 
e/ou serviços na Rede de Estabelecimentos pelo Usuário 
premiado em Campanha Promocional. Não pode ser 
usado para realização de Recarga.


Alelo Personalizado: Alelo Premiação que tem o nome 
do Cliente e do Usuário.


Alelo Semipersonalizado: Alelo Premiação com: (i) 


de série, que será associado ao Usuário antes de ser 
desbloqueado. 


Campanha: poderá ser: (i) de Incentivo que é promovida 
pelo Cliente para premiação de colaboradores, clientes 
e/ou fornecedores que tenham alcançado as metas e 
objetivos estabelecidos pelo Cliente; e, (ii) promocional 
que é promovida pelo Cliente sujeita à Lei nº 
5.768/1971, pela qual haverá a distribuição gratuita de 
Alelo Premiação a título de prêmio, para fins de 
propaganda e por meio de sorteio, vale-brinde, concurso 
ou operação similar. Em ambos os casos a Alelo não 
possui quaisquer responsabilidades pela Campanha 
e premiação, independentemente da distribuição de 
Alelo Premiação como prêmio.


Conta Empresa: conta virtual de titularidade do Cliente. 
Contém valores creditados pelo Cliente, exclusivamente 
para Cargas e Recargas a uma Conta de Pagamento. 


Saque: operação de retirada em espécie de saldo 
disponível no Alelo Premiação Recarregável. Esta 
funcionalidade poderá ser habilitada no momento de 
adesão ao Contrato ou através da CAE. Ainda, a 
operação deverá ocorrer na rede bancária habilitada pela 
Alelo.


II OBJETO


2.1. O objeto deste Anexo é a prestação de serviços, 
pela Alelo ao Cliente, de emissão e administração do 
Alelo Premiação para disponibilização como prêmio aos 
Usuários contemplados por Campanhas Promocionais 
ou Campanhas de Incentivo. 


III EMISSÃO DOS ALELO PREMIAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DE CARGAS E RECARGAS 


3.1. O Cliente deverá efetuar o aporte na Conta 
Empresa para emissão e realização de 
Cargas/Recargas nos Meios de Pagamento Alelo.


3.1.1. A partir da confirmação do pagamento, o 
processamento de aporte na Conta Empresa será 
concluído em até 2 (dois) dias úteis.


3.2. Para emissão de Alelo Personalizado ou Alelo 
Semipersonalizado, o Cliente deverá disponibilizar, no 
mínimo, as seguintes informações do Usuário: (i) nome 
completo; (ii) nome completo da mãe; (iii) data de 
nascimento, devendo o Usuário ser maior de 14 
(quatorze) anos; (iv) número de inscrição no CPF; (v) 
endereço residencial; (vi) número do telefone e código 
DDD. 
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3.3. Será permitida a emissão de 01 (um) único Alelo
Premiação para cada Usuário. É vedada a emissão de 01 
(um) Alelo Personalizado e 01 (um) Alelo 
Semipersonalizado para o mesmo Usuário.


3.4. Os Meios de Pagamento Alelo serão entregues ao 
Cliente em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da 
efetiva solicitação. A entrega ocorrerá no local indicado 
no momento da emissão. A substituição dos Alelo 
Premiação vencidos, será realizada mediante solicitação 
do Usuário.


3.5. Os Meios de Pagamento Alelo serão entregues 
bloqueados ao Cliente. Antes de efetuar a Carga ou 
Recarga, o Cliente deverá acessar o Portal Alelo e
realizar o desbloqueio. Este procedimento é prévio a 
realização de Carga e Recarga. 


3.6. As Cargas/Recargas nos Meios de Pagamento Alelo 
só poderão ser realizadas: (i) em cartões que não 
estiverem cancelados; e (ii) se houver fundos na Conta 
Empresa que cubram o valor e as tarifas associadas a 
operação.


IV CANCELAMENTO DE ALOCAÇÃO DE 
RECURSOS EM CONTA EMPRESA, DE 
EMISSÃO DE ALELO PREMIAÇÃO E DE 
CARGA E RECARGAS


4.1. A Alelo poderá cancelar aportes na Conta 
Empresa que sejam realizados indevidamente por culpa 
exclusiva da Alelo. Neste caso, não será devida qualquer 
tarifa, encargo ou comissão pelos Clientes em relação 
aos cancelamentos.


4.2. O Cliente poderá movimentar as Contas de 
Pagamento, representando os Usuários para este fim. 
Assim, o Cliente assumirá a responsabilidade pelas 
movimentações solicitadas e cancelamento de Cargas 
e/ou Recargas indevidas. A Alelo fica isenta de qualquer 
responsabilidade, cabendo ao Cliente ressarcir todos os 
custos, encargos e gastos pela Alelo incluindo 
honorários advocatícios e custas processuais.


4.3. O Cliente continuará responsável pelo 
pagamento de todas as tarifas, comissões e encargos, nos 
casos de: (i) cancelamento, pelo Cliente, de aportes na 
Conta Empresa; (ii) cancelamento de emissão de Alelo 
Premiação solicitados pelo Cliente; e (iii) operações de 
Carga ou Recargas indevidas realizadas pelos Clientes. 
Deve-se observar que as Cargas/Recargas indevidas só 


podem ser canceladas por expressa solicitação e 
autorização do Usuário, sendo representado pelo 
Cliente. Ressalta-se que não caberá atualização ou 
correção dos valores dos valores restituídos ao Cliente 
nos casos de cancelamento. 


4.4. O Cliente concorda que os valores creditados na 
Conta de Pagamento nas operações de Carga e/ou 
Recarga solicitadas são de exclusiva propriedade do 
Usuário. 


V TRANSAÇÕES


5.1. A Alelo poderá solicitar alterações nos 
procedimentos de uso e aceitação dos Meios de 
Pagamento Alelo para: (i) obter maior segurança nas 
Transações; e/ou (ii) adequar-se à legislação e 
regulamentação aplicável. A Alelo comunicará as 
alterações ao Cliente para informe aos Usuários e por 
meio de alteração aos Termos e Condições de Uso. 


5.1.1. No caso de bloqueio dos Meios de 
Pagamento Alelo, o Cliente deverá informar aos 
Usuários para que entrem em contato com a CAU 
para efetuar seu desbloqueio.


5.2. Caso as tarifas incidentes sobre as Transações 
sejam superiores ao saldo disponível no Alelo 
Premiação, elas não serão autorizadas.


VI TARIFAS 


6.1. As seguintes comissões e tarifas serão 
aplicáveis aos Produtos contidos neste Anexo:


(i) Tarifa de Emissão: aplicável a cada Alelo 
Premiação emitido;


(ii) Tarifa de Administração: aplicável a cada 
operação de aporte ou devolução de valores na Conta 
Empresa;


(iii) Tarifa de Entrega:  aplicável a cada entrega dos 
Alelo Premiação ao Cliente e/ou Usuários;


(iv) Tarifa de Disponibilização: aplicável a cada 
operação de Carga e Recarga, bem como sobre cada 
transferência de valores da Conta Empresa para cada 
Alelo Premiação;


(v) Tarifa de Manutenção Mensal: devida 
mensalmente pelo Cliente à Alelo. É aplicada sobre 
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a quantidade de Contas de Pagamento ativas 
emitidos no mês de incidência;


(vi) Tarifa de Customização: devida a cada 
solicitação de emissão e entrega de Alelo Premiação 
de forma customizada, bem como a impressão de 
folhetos explicativos.


6.2. Os Usuários terão tarifas descontadas do saldo 
do respectivo Alelo Premiação Não Recarregável. São 
elas:


(i) Tarifa de Reemissão de Alelo Premiação Não 
Recarregável: aplicável na reemissão de Alelo 
Premiação Não Recarregável, em casos de: perda, 
furto e/ou roubo;


(ii) Tarifa de Manutenção de Alelo Premiação Não 
Recarregável: devida mensalmente pelo Usuário. É 
cobrada do saldo do Alelo Premiação para 
manutenção da Conta de Pagamento após 30 (trinta) 
dias emissão. 


(iii) Tarifa de Emissão de Extrato: aplicável sobre 
cada extrato de movimentações a crédito ou débito 
na Conta de Pagamento feitas pelo Usuário;


(iv) Tarifa de Consulta de Saldo: aplicável para 
cada consulta de saldo de Conta de Pagamento feita 
pelo Usuário;


6.3. Os Usuários terão tarifas descontadas do saldo 
do respectivo Alelo Premiação Recarregável:


(i) Tarifa de Reemissão de Alelo Premiação 
Recarregável: aplicável na reemissão de Alelo 
Premiação Não Recarregável, em casos de: perda, 
furto e/ou roubo;


(ii) Tarifa de Manutenção de Alelo Premiação 
Recarregável: devida mensalmente pelo Usuário. É 
cobrada do saldo do Alelo Premiação para 
manutenção da Conta de Pagamento após 120 (cento 
e vinte) dias da primeira Carga. 


(iii) Tarifa de Saque: aplicável a cada Saque 
efetuado pelo Usuário, caso a operação tenha sida 
habilitada pelo Cliente. 


6.4. O Cliente isento de Tarifa de Emissão terá o 
prazo de 90 (noventa) dias para efetuar a primeira Carga 
nos Meios de Pagamento Alelo, contado da solicitação. 
Caso não cumpra este prazo, o Cliente ficará sujeito ao 
pagamento da Tarifa de Emissão.


6.5. Caberá a Alelo estabelecer os valores de taxas, 
tarifas e encargos, bem como das condições de 
pagamento devidos pelo Cliente. Isso ocorrerá 
estimando-se: (i) número de Usuários; (ii) volume 
mensal de Cargas e Recargas a serem efetuadas pelo 
Cliente; e (iii) outras características específicas do 
serviço. 


6.6. Caso o volume de Alelo Premiação e/ou Carga 
e Recarga efetivamente solicitado pelo Cliente seja 
inferior ao volume previamente estimado após 3 (três) 
meses de adesão ao Contrato, a Alelo poderá: (i) alterar 
os valores de comissões, tarifas e encargos devidos pelo 
Cliente; e (ii) alterar as condições de pagamento. Isso 
ocorrerá para restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, passando a vigorar da data da 
comunicação ao Cliente.


6.7. O pagamento das taxas, das tarifas e dos aportes 
na Conta Empresa ocorrerão mediante boleto bancário 
emitido no Portal Alelo sou por outro meio de 
pagamento disponibilizado via Portal Alelo.


VII PAGAMENTO DE CAMPANHAS COM 
ALELO PREMIAÇÃO


7.1. No pagamento de premiações em Campanhas, os 
Clientes obrigam-se a: 


(i) elaborar, arquivar e divulgar as normas 
relativas às Campanhas, incluindo o propósito, 
critérios, tipo de premiação, vigência e relação de 
beneficiários, dentre outras, bem como requerer 
autorizações e realização de auditorias se for o caso, 
para a realização e disponibilização de prêmios aos 
Usuários;


(ii) enviar informações e os documentos citados no 
item (i) em até 05 (cinco) dias úteis, quando 
formalmente requeridos pela Alelo;


(iii) constar que a premiação consiste na 
disponibilização do Alelo Premiação e crédito na 
respectiva Conta de Pagamento;


(iv) responsabilizar-se pela declaração do 
propósito da Campanha, garantindo que o Alelo 
Premiação seja utilizado apenas para o pagamento da 
premiação prevista no regulamento; e,


(v) garantir a legalidade e veracidade na 
Campanha.
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VIII VIGÊNCIA E RESCISÃO


8.1 O presente Anexo terá seu prazo de vigência 
iniciado: (i) na assinatura da Ficha Proposta; ou (ii) no 
aceite verbal via Central de Vendas e CAE ou aceite 
online; ou ainda (iii) na data do primeiro pedido de 
emissão de Meios de Pagamento Alelo; ou (iv) com a 
solicitação de disponibilização de Saldo, sendo certo 
que deverão ser observadas as cláusulas e condições de 
vigência e rescisão previstas na Cláusula VIII do 
Contrato.


IX - DISPOSIÇÕES GERAIS


9.1. O presente Anexo é parte integrante e 
indissociável do Contrato e caso as Partes resolvam 
modificar os termos do presente, deverão fazê-lo 
mediante a celebração de novo Anexo que, com data 
posterior, substitui e revoga o Anexo até então vigente.


9.2. O presente Anexo foi devidamente registrado no 
cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica de Barueri São Paulo.


Barueri, 06 de dezembro de 2021.


________________________________________
ALELO S.A.


Testemunhas:


_______________________________________
Nome:


RG:


_______________________________________
Nome:


RG:
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ANEXO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DOS PRODUTOS ALELO


ALELO PREMIAÇÃO


Este Anexo é parte integrante do Contrato de Prestação 
de Serviços dos Produtos Alelo (Contrato). Ele define as 
condições específicas do produto Alelo Premiação


LEMBRE-SE: ao aderir este Anexo, por uma das formas 
descritas no Contrato, o Cliente concorda com todas as 
condições estabelecidas para os produtos Alelo 
Premiação.


I DEFINIÇÕES


Alelo Premiação: Meio de Pagamento Alelo pré-pago 
oferecido nas modalidades: (i) Alelo Premiação 
Recarregável, (ii) Alelo Não Recarregável ou (iii) 
Premiação Prêmio Não Recarregável.  Pode ser usado 
para o pagamento de produtos e/ou serviços na Rede de 
Estabelecimentos. Ressalta-se que seu uso está 
condicionado à existência de valores previamente 
creditados na Conta de Pagamento. A Alelo assegurará 
ao Usuário a possibilidade de resgate total dos Saldos 
existentes na Conta de Pagamento em qualquer tempo, 
mediante realização de Transação.


Alelo Premiação Não Recarregável: Meio de 
Pagamento Alelo 
seu verso. É válido para pagamento de produtos e/ou 
serviços na Rede de Estabelecimentos pelo Usuário 
premiado em Campanha Promocional. Não pode ser 
usado para realização de Recarga.


Alelo Premiação Recarregável: Meio de Pagamento 
Alelo 
válido para pagamento de produtos e/ou serviços na 
Rede de Estabelecimentos pelo Usuário premiado em 
Campanha de Incentivo, bem como a realização de 
Saques na rede autorizada.


Alelo Premiação - Prêmio Não Recarregável: Meio de 
Pagamento Alelo


odutos 
e/ou serviços na Rede de Estabelecimentos pelo Usuário 
premiado em Campanha Promocional. Não pode ser 
usado para realização de Recarga.


Alelo Personalizado: Alelo Premiação que tem o nome 
do Cliente e do Usuário.


Alelo Semipersonalizado: Alelo Premiação com: (i) 


de série, que será associado ao Usuário antes de ser 
desbloqueado. 


Campanha: poderá ser: (i) de Incentivo que é promovida 
pelo Cliente para premiação de colaboradores, clientes 
e/ou fornecedores que tenham alcançado as metas e 
objetivos estabelecidos pelo Cliente; e, (ii) promocional 
que é promovida pelo Cliente sujeita à Lei nº 
5.768/1971, pela qual haverá a distribuição gratuita de 
Alelo Premiação a título de prêmio, para fins de 
propaganda e por meio de sorteio, vale-brinde, concurso 
ou operação similar. Em ambos os casos a Alelo não 
possui quaisquer responsabilidades pela Campanha 
e premiação, independentemente da distribuição de 
Alelo Premiação como prêmio.


Conta Empresa: conta virtual de titularidade do Cliente. 
Contém valores creditados pelo Cliente, exclusivamente 
para Cargas e Recargas a uma Conta de Pagamento. 


Saque: operação de retirada em espécie de saldo 
disponível no Alelo Premiação Recarregável. Esta 
funcionalidade poderá ser habilitada no momento de 
adesão ao Contrato ou através da CAE. Ainda, a 
operação deverá ocorrer na rede bancária habilitada pela 
Alelo.


II OBJETO


2.1. O objeto deste Anexo é a prestação de serviços, 
pela Alelo ao Cliente, de emissão e administração do 
Alelo Premiação para disponibilização como prêmio aos 
Usuários contemplados por Campanhas Promocionais 
ou Campanhas de Incentivo. 


III EMISSÃO DOS ALELO PREMIAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DE CARGAS E RECARGAS 


3.1. O Cliente deverá efetuar o aporte na Conta 
Empresa para emissão e realização de 
Cargas/Recargas nos Meios de Pagamento Alelo.


3.1.1. A partir da confirmação do pagamento, o 
processamento de aporte na Conta Empresa será 
concluído em até 2 (dois) dias úteis.


3.2. Para emissão de Alelo Personalizado ou Alelo 
Semipersonalizado, o Cliente deverá disponibilizar, no 
mínimo, as seguintes informações do Usuário: (i) nome 
completo; (ii) nome completo da mãe; (iii) data de 
nascimento, devendo o Usuário ser maior de 14 
(quatorze) anos; (iv) número de inscrição no CPF; (v) 
endereço residencial; (vi) número do telefone e código 
DDD. 
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3.3. Será permitida a emissão de 01 (um) único Alelo
Premiação para cada Usuário. É vedada a emissão de 01 
(um) Alelo Personalizado e 01 (um) Alelo 
Semipersonalizado para o mesmo Usuário.


3.4. Os Meios de Pagamento Alelo serão entregues ao 
Cliente em até 10 (dez) dias úteis contados a partir da 
efetiva solicitação. A entrega ocorrerá no local indicado 
no momento da emissão. A substituição dos Alelo 
Premiação vencidos, será realizada mediante solicitação 
do Usuário.


3.5. Os Meios de Pagamento Alelo serão entregues 
bloqueados ao Cliente. Antes de efetuar a Carga ou 
Recarga, o Cliente deverá acessar o Portal Alelo e
realizar o desbloqueio. Este procedimento é prévio a 
realização de Carga e Recarga. 


3.6. As Cargas/Recargas nos Meios de Pagamento Alelo 
só poderão ser realizadas: (i) em cartões que não 
estiverem cancelados; e (ii) se houver fundos na Conta 
Empresa que cubram o valor e as tarifas associadas a 
operação.


IV CANCELAMENTO DE ALOCAÇÃO DE 
RECURSOS EM CONTA EMPRESA, DE 
EMISSÃO DE ALELO PREMIAÇÃO E DE 
CARGA E RECARGAS


4.1. A Alelo poderá cancelar aportes na Conta 
Empresa que sejam realizados indevidamente por culpa 
exclusiva da Alelo. Neste caso, não será devida qualquer 
tarifa, encargo ou comissão pelos Clientes em relação 
aos cancelamentos.


4.2. O Cliente poderá movimentar as Contas de 
Pagamento, representando os Usuários para este fim. 
Assim, o Cliente assumirá a responsabilidade pelas 
movimentações solicitadas e cancelamento de Cargas 
e/ou Recargas indevidas. A Alelo fica isenta de qualquer 
responsabilidade, cabendo ao Cliente ressarcir todos os 
custos, encargos e gastos pela Alelo incluindo 
honorários advocatícios e custas processuais.


4.3. O Cliente continuará responsável pelo 
pagamento de todas as tarifas, comissões e encargos, nos 
casos de: (i) cancelamento, pelo Cliente, de aportes na 
Conta Empresa; (ii) cancelamento de emissão de Alelo 
Premiação solicitados pelo Cliente; e (iii) operações de 
Carga ou Recargas indevidas realizadas pelos Clientes. 
Deve-se observar que as Cargas/Recargas indevidas só 


podem ser canceladas por expressa solicitação e 
autorização do Usuário, sendo representado pelo 
Cliente. Ressalta-se que não caberá atualização ou 
correção dos valores dos valores restituídos ao Cliente 
nos casos de cancelamento. 


4.4. O Cliente concorda que os valores creditados na 
Conta de Pagamento nas operações de Carga e/ou 
Recarga solicitadas são de exclusiva propriedade do 
Usuário. 


V TRANSAÇÕES


5.1. A Alelo poderá solicitar alterações nos 
procedimentos de uso e aceitação dos Meios de 
Pagamento Alelo para: (i) obter maior segurança nas 
Transações; e/ou (ii) adequar-se à legislação e 
regulamentação aplicável. A Alelo comunicará as 
alterações ao Cliente para informe aos Usuários e por 
meio de alteração aos Termos e Condições de Uso. 


5.1.1. No caso de bloqueio dos Meios de 
Pagamento Alelo, o Cliente deverá informar aos 
Usuários para que entrem em contato com a CAU 
para efetuar seu desbloqueio.


5.2. Caso as tarifas incidentes sobre as Transações 
sejam superiores ao saldo disponível no Alelo 
Premiação, elas não serão autorizadas.


VI TARIFAS 


6.1. As seguintes comissões e tarifas serão 
aplicáveis aos Produtos contidos neste Anexo:


(i) Tarifa de Emissão: aplicável a cada Alelo 
Premiação emitido;


(ii) Tarifa de Administração: aplicável a cada 
operação de aporte ou devolução de valores na Conta 
Empresa;


(iii) Tarifa de Entrega:  aplicável a cada entrega dos 
Alelo Premiação ao Cliente e/ou Usuários;


(iv) Tarifa de Disponibilização: aplicável a cada 
operação de Carga e Recarga, bem como sobre cada 
transferência de valores da Conta Empresa para cada 
Alelo Premiação;


(v) Tarifa de Manutenção Mensal: devida 
mensalmente pelo Cliente à Alelo. É aplicada sobre 
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a quantidade de Contas de Pagamento ativas 
emitidos no mês de incidência;


(vi) Tarifa de Customização: devida a cada 
solicitação de emissão e entrega de Alelo Premiação 
de forma customizada, bem como a impressão de 
folhetos explicativos.


6.2. Os Usuários terão tarifas descontadas do saldo 
do respectivo Alelo Premiação Não Recarregável. São 
elas:


(i) Tarifa de Reemissão de Alelo Premiação Não 
Recarregável: aplicável na reemissão de Alelo 
Premiação Não Recarregável, em casos de: perda, 
furto e/ou roubo;


(ii) Tarifa de Manutenção de Alelo Premiação Não 
Recarregável: devida mensalmente pelo Usuário. É 
cobrada do saldo do Alelo Premiação para 
manutenção da Conta de Pagamento após 30 (trinta) 
dias emissão. 


(iii) Tarifa de Emissão de Extrato: aplicável sobre 
cada extrato de movimentações a crédito ou débito 
na Conta de Pagamento feitas pelo Usuário;


(iv) Tarifa de Consulta de Saldo: aplicável para 
cada consulta de saldo de Conta de Pagamento feita 
pelo Usuário;


6.3. Os Usuários terão tarifas descontadas do saldo 
do respectivo Alelo Premiação Recarregável:


(i) Tarifa de Reemissão de Alelo Premiação 
Recarregável: aplicável na reemissão de Alelo 
Premiação Não Recarregável, em casos de: perda, 
furto e/ou roubo;


(ii) Tarifa de Manutenção de Alelo Premiação 
Recarregável: devida mensalmente pelo Usuário. É 
cobrada do saldo do Alelo Premiação para 
manutenção da Conta de Pagamento após 120 (cento 
e vinte) dias da primeira Carga. 


(iii) Tarifa de Saque: aplicável a cada Saque 
efetuado pelo Usuário, caso a operação tenha sida 
habilitada pelo Cliente. 


6.4. O Cliente isento de Tarifa de Emissão terá o 
prazo de 90 (noventa) dias para efetuar a primeira Carga 
nos Meios de Pagamento Alelo, contado da solicitação. 
Caso não cumpra este prazo, o Cliente ficará sujeito ao 
pagamento da Tarifa de Emissão.


6.5. Caberá a Alelo estabelecer os valores de taxas, 
tarifas e encargos, bem como das condições de 
pagamento devidos pelo Cliente. Isso ocorrerá 
estimando-se: (i) número de Usuários; (ii) volume 
mensal de Cargas e Recargas a serem efetuadas pelo 
Cliente; e (iii) outras características específicas do 
serviço. 


6.6. Caso o volume de Alelo Premiação e/ou Carga 
e Recarga efetivamente solicitado pelo Cliente seja 
inferior ao volume previamente estimado após 3 (três) 
meses de adesão ao Contrato, a Alelo poderá: (i) alterar 
os valores de comissões, tarifas e encargos devidos pelo 
Cliente; e (ii) alterar as condições de pagamento. Isso 
ocorrerá para restabelecer o equilíbrio econômico-
financeiro do Contrato, passando a vigorar da data da 
comunicação ao Cliente.


6.7. O pagamento das taxas, das tarifas e dos aportes 
na Conta Empresa ocorrerão mediante boleto bancário 
emitido no Portal Alelo sou por outro meio de 
pagamento disponibilizado via Portal Alelo.


VII PAGAMENTO DE CAMPANHAS COM 
ALELO PREMIAÇÃO


7.1. No pagamento de premiações em Campanhas, os 
Clientes obrigam-se a: 


(i) elaborar, arquivar e divulgar as normas 
relativas às Campanhas, incluindo o propósito, 
critérios, tipo de premiação, vigência e relação de 
beneficiários, dentre outras, bem como requerer 
autorizações e realização de auditorias se for o caso, 
para a realização e disponibilização de prêmios aos 
Usuários;


(ii) enviar informações e os documentos citados no 
item (i) em até 05 (cinco) dias úteis, quando 
formalmente requeridos pela Alelo;


(iii) constar que a premiação consiste na 
disponibilização do Alelo Premiação e crédito na 
respectiva Conta de Pagamento;


(iv) responsabilizar-se pela declaração do 
propósito da Campanha, garantindo que o Alelo 
Premiação seja utilizado apenas para o pagamento da 
premiação prevista no regulamento; e,


(v) garantir a legalidade e veracidade na 
Campanha.
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VIII VIGÊNCIA E RESCISÃO


8.1 O presente Anexo terá seu prazo de vigência 
iniciado: (i) na assinatura da Ficha Proposta; ou (ii) no 
aceite verbal via Central de Vendas e CAE ou aceite 
online; ou ainda (iii) na data do primeiro pedido de 
emissão de Meios de Pagamento Alelo; ou (iv) com a 
solicitação de disponibilização de Saldo, sendo certo 
que deverão ser observadas as cláusulas e condições de 
vigência e rescisão previstas na Cláusula VIII do 
Contrato.


IX - DISPOSIÇÕES GERAIS


9.1. O presente Anexo é parte integrante e 
indissociável do Contrato e caso as Partes resolvam 
modificar os termos do presente, deverão fazê-lo 
mediante a celebração de novo Anexo que, com data 
posterior, substitui e revoga o Anexo até então vigente.


9.2. O presente Anexo foi devidamente registrado no 
cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoa Jurídica de Barueri São Paulo.


Barueri, 06 de dezembro de 2021.
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