Campanha de Mil ao Milhão & Rico (“Campanha”) é válida para uma única compra do curso
“Mil ao Milhão” (“Curso”) realizada pelo cliente pelo site:
https://cursos.infomoney.com.br/lim_do-mil-ao-milhao_turma-8, do dia 28/01/2020 às 06h00
até 23h59 do dia 31/01/2020 (“Prazo de Ativação”), no valor de R$1.889,00 (mil oitocentos e
oitenta e nove reais). A Campanha é válida para todo cliente que efetuar a compra do Curso e
tiver uma conta aberta e aprovada na Rico Investimentos, uma marca da XP Investimentos
CCTVM S.A. (“Rico”) até o dia 14/02/2020 às 23h59. A identificação do cliente único na
plataforma de venda do Curso e na Rico será realizada através do CPF e e-mail em comum.
Assim sendo, se o cliente já tiver uma conta aberta e aprovada na Rico antes da compra do
Curso, o cliente deverá utilizar o mesmo e-mail e CPF cadastrados na Rico para realizar a
compra do Curso. Da mesma forma, se o cliente realizar uma compra do Curso antes de abrir
uma conta na Rico, o cliente deverá utilizar o mesmo e-mail e CPF cadastrados na compra do
Curso para realizar a abertura de conta na Rico.
Benefício. Os benefícios da Campanha, uma vez atendidas as condições acima, são: (i)
“cashback” de R$100,00 do valor do Curso na sua conta aberta e aprovada da Rico, isto é, o
cliente irá ganhar de volta R$100,00 do valor do Curso na sua conta da Rico. O valor de
R$100,00 não poderá ser resgatado antes do prazo de 14 dias úteis a contar da data de
recebimento do valor em sua conta na Rico. (ii) estorno de 100% na taxa de corretagem em
até 2 (duas) ordens no mercado de ações no mês de fevereiro de 2020, as duas ordens
deverão ser totalmente executadas no período de 01/fevereiro/2020 ao dia
28/fevereiro/2020. Ao executar a ordem, o cliente será cobrado da taxa de corretagem, mas o
valor será estornado no final do dia da operação.
Ativação. Caso o cliente seja elegível, o cliente deverá ter a conta aberta e aprovada na Rico
até o dia 14/02/2020 às 23h59. O valor de R$100,00 será depositado em sua conta da Rico no
máximo até o dia 21/02/2020 às 18h00. Caso o cliente não faça a abertura de conta na Rico e
não tenha a conta aberta e aprovada na Rico até o dia 14/02/2020 às 23h59, ele perderá o
direito ao uso do benefício, independente de prévio aviso.
A presente Campanha não é cumulativa com outras campanhas em especial as que envolvem
desconto ou gratuidade no preço de produtos, serviços e plataformas de roteamento de
ordem.
Na hora de investir, importante avaliar se essas opções estão adequadas ao seu perfil de
investimento e, caso tenha interesse pelo produto, invista naquele que está de acordo com o
seu perfil de investidor. Este material não leva em consideração os objetivos de investimento e
necessidades específicas de qualquer investidor. Os investidores devem decidir pela realização
do investimento por conta própria, de acordo com suas características pessoais e perfil de
investidor, e/ou obter orientação financeira independente, antes de tomar uma decisão de
investimento.

