
REGULAMENTO  "LIVE DE AMOR” Edição 033 

A contratação deste .tulo é apropriada principalmente na hipótese do consumidor estar interessado em contribuir com en8dades beneficentes de 
assistência sociais, cer8ficadas nos termos da legislação vigente, e par8cipar de sorteio(s). Ao preencher a Ficha de Cadastro e adquirir o LIVE DE 
AMOR – Título de Capitalização de Pagamento Único, da Modalidade Filantropia Premiável, emi8do pela INVEST CAPITALIZAÇÃO S.A. – INVESTCAP 
(CNPJ n.º 93.202.448/0001-79; Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima 3477 - 2º andar – Torre B, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04538-133) – você 
concorrerá aos sorteios previstos neste Título e poderá ajudar a promover saúde, através de atendimento médico hospitalar qualificado em 
oncologia, de forma humanizada, em âmbito nacional, mediante a concordância com a cessão da integralidade (100%) do direito de resgate dos seus 
Títulos ao HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS - FUNDAÇÃO PIO XII (CNPJ n.º 49.150.352/0001-12; Rua 20, 221, Centro - Barretos/SP). Antes de 
contratar, consulte previamente as Condições Gerais dos Títulos, cuja versão completa está disponível para consulta no site www.livedeamor.com.br. 
A contratação implica automá8ca adesão às Condições Gerais do Título de Capitalização. Ao adquirir o LIVE DE AMOR desta edição, o adquirente 
receberá dois .tulos dis8ntos, que dará a ele o direito de par8cipar dos sorteios de prêmios previstos nas duas versões , abaixo descritas. Para 
concorrer aos sorteios previstos nas duas versões elencadas, os adquirentes receberão duas numerações “NÚMEROS DA SORTE” exclusivas e 
dis8ntas, ambas con8das no seu .tulo digital, formadas por 03 (três) dezenas aleatórias, compreendidas entre 00 e 99, nos quais a ordem das 
dezenas importa para a combinação dos sorteios, podendo haver repe8ção das dezenas em um mesmo conjunto. Para a apuração dos Títulos 
contemplados, em cada um dos sorteios,  será u8lizado um sistema randômico onde serão sorteadas, em ordem, a primeira, a segunda e a terceira 
dezena compreendidas de 00 a 99, distribuídas na série, que iden8ficarão o conjunto de dezenas dos .tulos contemplados em cada sorteio desta 
modalidade, que farão jus aos prêmios indicados no .tulo digital. Estes .tulos serão emi8dos de forma aleatória, com numeração única, no intervalo 
de 1 a 1.000.000 respeitando a quan8dade de vendas expressa conforme o tamanho das séries informadas em cada uma das versões abaixo 
mencionadas.   É proibida a venda de .tulo de capitalização à menores de dezesseis anos – Art. 3.º, I do Código Civil. Os sorteios serão realizados 
sempre, durante a realização das lives, pela INVESTCAP, empresa acima qualificada, na presença de Auditor Independente, nas dependências da 
empresa Idea Maker, proprietária do aplica8vo APCAP DO BEM, Av. Paulista, 1.636 - CJ 605 - 6º andar — Jardins, São Paulo - SP, 01310-200 e serão 
exibidos remotamente, em tempo real, no local da realização do evento. Para o recebimento do prêmio, o adquirente do LIVE DE AMOR sorteado, 
deverá apresentar via e-mail, a documentação necessária: cópia simples do seu RG; do CPF e de comprovante de residência emi8do a menos de 90 
(noventa) dias. A INVESTCAP pagará o prêmio em até 15 (quinze) dias corridos, contados da apresentação da documentação exigida.  

 "LIVE DE AMOR  “  10/09/2020 – versão v.18 (prêmio: 10 mil reais) 

Este Título de Capitalização representa 60% do valor pago pelo seu LIVE DE AMOR e  foi aprovado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
– através do Processo SUSEP n°  15414.609258/2020-33 . O capital mínimo para resgate, previsto para o final do prazo de vigência do .tulo, equivale 
a 49,1200% do pagamento efetuado. A aprovação deste plano pela SUSEP, não implica, por parte da Autarquia, em incen8vo ou recomendação à sua 
aquisição representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Ao adquirir o Título de Capitalização LIVE DE AMOR você concorrerá 
aos sorteios descritos abaixo, que se realizarão, exclusivamente, durante a realização "AO VIVO”  da live “Jads e Jadson" no dia 10/09/2020. Os 
sorteios ocorrerão durante a realização desta Live, em 5 (cinco) paradas anunciadas, conforme o decorrer da programação, onde somente 
concorrerão os Títulos vendidos até o momento da realização do sorteio. Os Títulos contemplados em cada um dos sorteios farão jus ao respec8vo 
prêmio indicado no .tulo digital e não par8ciparão nos sorteios seguintes a sua contemplação. Vide mais informações nas Condições Gerais. O 
tamanho da série disponível para a venda dos  .tulos, desta edição,  é de 50.000 unidades,  com numeração de .tulos  compreendidos dentro de um 
range de 1 a 1.000.000, onde a probabilidade mínima de contemplação deste sorteio é de 1/50.000.  Produto comercializado via aplica8vo APCAP DO 
BEM com abrangência em todo o território nacional, com transmissão ao vivo pelo YOUTUBE, através do canal “/CANALJADSEJADSON". 

. Valor do Título R$ 15,00; Valor do Resgate do Título: R$ 7,38 (49,2001%). 

 "LIVE DE AMOR  “ 12/09/2020  – versão  v.20 (prêmio: 1 milhão de reais) 

Este Título de Capitalização representa 40% do valor pago pelo seu LIVE DE AMOR e foi aprovado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 
– através do Processo SUSEP n°  15414.609819/2020-02 . O capital mínimo para resgate, previsto para o final do prazo de vigência do .tulo, equivale 
a 43,4788% do pagamento efetuado. A aprovação deste plano pela SUSEP, não implica, por parte da Autarquia, em incen8vo ou recomendação à sua 
aquisição representando, exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Ao adquirir o Título de Capitalização LIVE DE AMOR você concorrerá ao 
sorteio descrito abaixo, que se realizará , exclusivamente, durante a realização "AO VIVO”  da live do dia 12/09/2020.  O Título contemplado fará jus 
ao respec8vo prêmio indicado no .tulo digital, qual seja, R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais). O sorteio ocorrerá durante a realização da Live, em 
parada anunciada, conforme o decorrer da programação, onde concorrerão todos os Títulos vendidos nas lives, definidas como LIVE DE AMOR,   
durante o período de 15/07/2020 a 12/09/2020, bem como os .tulos vendidos exclusivamente para esta versão até o momento da realização do 
sorteio. Vide mais informações nas Condições Gerais. Os .tulos serão ordenados em séries de 1.000.000 unidades, onde a probabilidade mínima de 
contemplação no sorteio é de 1/1.000.000.  Produto comercializado via aplica8vo APCAP DO BEM com abrangência em todo o território nacional, 
com transmissão ao vivo pelo YOUTUBE. A atração ar.s8ca da live, o canal de transmissão e o horário serão devidamente informados em até 5 (cinco) 
dias de antecedência, da data prevista para esta live, no site  APCAP DO BEM e no próprio app com publicação de banner de divulgação e no8ficação  
via “push” ( 8po de mensagem enviada para aplica8vos que proporciona conteúdo per8nente ao seu usuário)  para todos os adquirentes. Valor do 
Título R$ 10,00; Valor do Resgate do Título: R$ 4,33 (43,3400%). 
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