
REGULAMENTO 

 
Visando melhorar a cada dia os benefícios e oportunidades que oferecemos 
aos nossos parceiros, a Home & Cia Design criou o Programa Fidelidade 
voltado para arquitetos, designers de interiores, paisagistas e decoradores, que 
realizarem compras para seus clientes. 
 
De modo a recompensar a fidelidade de seus parceiros, os pontos são 
adquiridos nos momentos de compras ou indicões de clientes de compras em 
nossas lojas, as suas compras se tornam pontos, e os pontos se tornarão 
prêmios, lembrando que não se trata de sorteio e sim de premiação por ser 
parceiro da marca  
 
 
 

 

Como regra, a cada real pago pelo cliente gerará 1 ponto, sendo que centavos 
serão desprezados no cálculo dos pontos a serem atribuídos. A cada venda 
efetuada e devidamente concluída em uma de nossas lojas Home & Cia 
Design, o vendedor indicará no pedido que o profissional faz parte do 
Programa Fidelidade. Caso não tenha cadastro, o profissional poderá se 
cadastrar diretamente no site. 
 
 
O Programa de Fidelidade terá duração de 1 ano, com início em 01/10/2020 e 
término em 30/09/2021. 
 

 

O resgate dos pontos será feito na loja. Junte seus pontos e troque por 
produtos na loja. Quanto mais pontos mais prêmios você resgata! 

 

 Para cada prêmio será determinado um valor de pontuação.  

 
No término do programa, que terá duração de 1 ano, pelo período de 
01/10/2020 a 30/09/2021, será calculado a pontuação de cada profissional. Os 



pontos não resgatados até 15/10/2021. serão expirados. O profissional poderá 
resgatar mais de 1 prêmio durante o período, desde que tenha atingido a 
pontuação necessária. 
Consulte os prêmios após realizar seu cadastro. 
 
 
REGRAS: 

1 - A pontuação só será válida em compras realizadas dentro do período 
do Programa Fidelidade, que é de 01/10/2020 à 30/09/2021. (Campanha 
2020) 

 

 
2 - O profissional deve se cadastrar através do site ou da loja Home & Cia 
Design permitindo, assim, que ele tenha acesso à consulta e ao 
acompanhamento dos seus pontos. É absolutamente importante que 
TODOS os documentos (RG, CPF/CNPJ, ADB/CAU) e-mail, telefone e 
endereço sejam informados de forma correta.  
 
 
3 - A atualização das informações cadastrais é de reponsabilidade do 
profissional, que deverá fazê-la através do site ou do e-mail 
contato@homeeciadesign.com.br 
 
4 -  Os pontos estarão disponíveis para consulta individual de cada profissional, 
através do site www.homeeciadesign.com.br/fidelidade  
 
 
5 -  Os profissionais premiados, ao término da campanha 2020 que se encerra 
em 30/09/2021  terão o prazo de 15  dias para resgatar seus prêmios. 
 
 
6 - Os pontos terão sua validade expirada na data de encerramento do 
programa, em 30/09/2021, sendo 'zerados' para início de novo programa no 
período de 2021, com nova premiação. Porém o profissional deve resgatar seu 
prêmio até o dia 15/10/2021. Após essa data, os pontos serão zerados para 
início da pontuação da nova campanha. 
 
 
7  - Toda compra que for cancelada ou, caso seja discutida judicialmente pelo 
consumidor, terá seus pontos cancelados e removidos da pontuação total do 
profissional. 
 
 
8 - A Home & Cia Design promoverá auditoria administrativa no ato da 
solicitação do resgate de prêmios, de forma a confirmar a autenticidade das 
informações relativas às compras e seus respectivos pontos. 
 
 
 



9 - Os prêmios são exclusivos aos profissionais participantes do Programa 
Fidelidade, que estão dentro das regras exigidas, ou seja, não sendo 
intransferíveis, seja qual for o motivo. 
 
10 - Em caso de sociedade ou de especificação compartilhada por dois ou mais 
profissionais, deverá ser acordado entre as partes em qual cadastro será 
pontuado o valor das compras efetuadas. 
 
 

Segurança e Privacidade 

Segurança 

 Para que seu cadastro seja feita de maneira segura e tranquila, nossa página 
funciona em ambiente seguro https através de Certificado SSL da Cloud Flare. 
  
SSL (Secure Socket Layer) é a tecnologia de segurança padrão para estabelecer 
um link criptografado entre um servidor web e um navegador. Este link seguro 
garante que todos os dados transferidos permaneçam privados. 
  
Uso das Informações 
  
A Home & Cia Design não divulga ou comercializa os dados pessoais dos clientes. 
Entendemos que essas informações foram fornecidas pela confiança em nossa 
empresa e que, cabe a nós, devolver a você o mesmo respeito e confiança. Suas 
informações serão utilizadas somente pela empresa, para conferir e facilitar o 
preenchimento do pedido, fazer análise de perfis e estatísticas, envio de conteúdo, 
comunicados, materiais promocionais e informações. 
  
E-mails Duvidosos 
  
Recebi um e-mail de confirmação de pedido da Home & Cia Design, mas não fiz 
compra ou cadastro. Pode ser algum vírus? 
  
A Home & Cia Design somente envia e-mails de confirmação após a finalização da 
sua compra ou cadastro, com o número do seu pedido e sem download de 
arquivos. Caso você tenha recebido um e-mail questionável, não abra e nem clique 
em links e também não autorize downloads. 
  
Vale lembrar que a Home & Cia Design não solicita confirmação de dados através 
de e-mail, sendo assim não responda a este tipo de mensagem. 
 

 

 

 


