Regulamento - Esporte Interativo Plus
A promoção é pessoal e intransferível, válida de 01/09/2016 a 01/09/2018, para
o pagamento das 06 (seis) mensalidades iniciais, com 50% (cinquenta por
cento) de desconto, e 10% (dez por cento) de desconto a partir do 7º (sétimo)
mês, até o cancelamento da assinatura e/ou o término da promoção, por cliente
portador de Cartão de Crédito, ou Múltiplo na função crédito, por CPF.
Regras aplicáveis ao desconto:
A promoção é pessoal e intransferível, para aquisição de apenas 01 (uma)
assinatura mensal com as condições descritas acima (50% de desconto nos
primeiros 6 meses e 10% de desconto a partir do sétimo mês) por cliente
portador de Cartão de crédito titular ou adicional mediante pagamento com um
dos cartões válidos na promoção. Desconto não cumulativo com outros
descontos. A responsabilidade pelo serviço da assinatura é exclusiva da Ei
Plus. Os descontos de 50% (cinquenta por cento) nas 06 (seis) mensalidades
iniciais, e 10% (dez por cento) de desconto a partir do 7º (sétimo) mês,
somente serão concedidos se os pagamentos das mensalidades forem
realizados com os cartões de crédito, ou múltiplo função crédito que tenham
sido emitidos e/ou sejam administrados pelo Banco Itaucard S.A., Itaú
Unibanco S.A. e Financeira Itaú CBD S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento e contenham a sua identificação visual ou ainda cartões emitidos
por outros emissores localizados no exterior que estejam sob o controle direto
ou indireto da Itaú Holding S.A. e que contenham sua identificação visual.
Clientes que já são assinantes do EI Plus poderão aderir à promoção, caso
possuam um plano mensal e sua forma de pagamento seja cartão de crédito.
Para isso, basta realizar o login no site do EI Plus (www.eiplus.com.br) e entrar
nos detalhes da conta. Clientes que já são assinantes do EI Plus, porém
possuem uma conta no plano anual, ou contas pagas através dos créditos da
TIM ou VIVO, ou então através da loja Apple ou Google precisarão encerrar
suas contas atuais e criar uma nova conta para ter direito ao benefício.
Assinatura:
Para concessão o desconto o cliente deverá se cadastrar no EI Plus, pelo site
www.eiplus.com.br/itaucard ou no App Ei Plus, escolhendo a opção 50% de
desc. Itaucard e efetuando o pagamento com um dos cartões participantes da
promoção.
Cancelamento:
Se, em qualquer momento, o usuário desejar cancelar sua assinatura, o
cancelamento deverá ser realizado no site www.eiplus.com.br ou nos
aplicativos EI Plus. A cobrança da assinatura só cessará a partir do momento
do cancelamento da assinatura através de uma destas plataformas. Caso o
cliente cancele sua assinatura dentro do período de 6 meses e assinar
novamente dentro do mesmo período corrido, os 50% serão concedidos até o

fim do período, contado da data da primeira assinatura. Caso o cliente assine
novamente após o 6o mês, ele receberá somente os 10% de desconto.
Atenção:
Os descontos não são progressivos e nem cumulativos com outros benefícios,
promoções ou descontos de qualquer natureza, inclusive para clientes que
possuem direito a meia-entrada garantida por lei: estudantes, menores de 12
anos, maiores de 60 anos. A responsabilidade pela prestação dos serviços é
exclusiva do Ei Plus.

