CLUBE DE BENEFÍCIOS LOCALIZA MEOO
REGULAMENTO
Este documento (“REGULAMENTO”) define os benefícios concedidos ao cliente através do
CLUBE DE BENEFÍCIOS LOCALIZA MEOO, desenvolvido pela LOCALIZA FLEET S/A,
CNPJ/MF: 02.286.479/0001-08.
1. DEFINIÇÕES
1.1 PROGRAMA: faz referência ao CLUBE DE BENEFÍCIOS LOCALIZA MEOO, para clientes
elegíveis, sendo um programa de recompensas e benefícios que seguem todas as condições
previstas neste Regulamento e/ou outros aplicáveis
1.2 PARTICIPANTE: cliente que possui contratos e placas ativos com o Localiza Meoo e que é
aderente ao CLUBE DE BENEFÍCIOS LOCALIZA MEOO nos termos deste Regulamento.
1.3 REGULAMENTO: regras e normas que regem este termo.
1.4 CONTRATO DE ALUGUEL: acordo firmado entre Cliente e Localiza Meoo e que permite a
utilização do carro alugado.
1.5 CLIENTE: contratante responsável pelo Carro alugado e pelo cumprimento integral das
obrigações previstas no Contrato de aluguel de carro firmado com o Localiza Meoo.
1.6 CONDUTOR: pessoa que está cadastrada como condutor de um carro do Localiza Meoo de
acordo com o Contrato de aluguel firmado entre o cliente e o Localiza Meoo.
1.7 GESTOR: pessoa responsável pelo contrato de aluguel de frota firmado entre o cliente e o
Localiza Meoo. O gestor também pode ser um condutor.
2. ADESÃO AO CLUBE DE BENEFÍCIOS
2.1 Poderão participar do PROGRAMA todo CLIENTE que possua contratos e placas ativos com o
LOCALIZA MEOO ("PARTICIPANTES"), nos termos deste REGULAMENTO.
2.2 Será permitida apenas uma adesão por Cadastro de Pessoa Física (“CPF”).
2.3 Ao aderir ao REGULAMENTO, o PARTICIPANTE aceita todas as regras e condições
estipuladas neste termo e se torna responsável pelo seu conhecimento e cumprimento, bem como
pelos dados que informar ao LOCALIZA MEOO, devendo manter atualizados seus dados
cadastrais.
2.4 O cancelamento da adesão poderá ser feito apenas pelo PARTICIPANTE através do e-mail
clubedebeneficios@localiza.com.
2.5 Alterações de dados cadastrais poderão ser feitas pelo GESTOR ou pelo CONDUTOR no
MeooAtendimento através do e-mail meooatendimento@localiza.com, WhatsApp (31) 999101010 ou telefone 0800 099 1001.
2.6 Alterações de condutores beneficiados devem ser informados pelo GESTOR
no MeooAtendimento através do e-mail meooatendimento@localiza.com, WhatsApp (31)
99910-1010 ou telefone 0800 099 1001 para que o novo condutor tenha acesso aos benefícios.

3.EMPRESAS PARCEIRAS
3.1 Os PARTICIPANTES do PROGRAMA contam com benefícios de Empresas parceiras,
divulgadas pelo aplicativo Localiza Meoo, a todos PARTICIPANTES assim como seus benefícios,
regras e validades.
3.2 O Localiza Meoo se reserva o direito de modificar a lista de Empresas parceiras e/ou
categorias de compras aplicáveis ao PROGRAMA, respeitando as condições e termos das ofertas
vigentes, bem como se reserva o direito de realizar ofertas distintas para diferentes públicos de
clientes.
3.3 A lista de Empresas parceiras e/ou categorias de compras aplicáveis ao PROGRAMA está
sujeita a alterações, sem necessidade de prévio aviso, e poderá haver diferenciação de ofertas
entre os PARTICIPANTES.

3.4 Ainda, formalizado o encerrando da parceria do Localiza Meoo com as Empresas parceiras, os
PARTICIPANTES estarão impedidos automaticamente de utilizar os benefícios relacionados a
essas Empresas.
3.5 Com a adesão ao PROGRAMA os PARTICIPANTES tem ciência de que seus dados serão
compartilhados com as Empresas parceiras divulgadas pelo Localiza Meoo para identificação e
possibilidade de usufruto do benefício.
4. BENEFÍCIOS COM A LOCALIZA HERTZ
4.1 Os PARTICIPANTES do PROGRAMA também contam com benefícios na Localiza Hertz, tais
como:
I. 10% de desconto nos aluguéis diários para Pessoa Física com a Localiza Hertz,
II. Ter os mesmos benefícios do Programa Localiza Fidelidade da Localiza Hertz no âmbito que se
refere as CATEGORIAS que são descritas no Regulamento.
4.2 Todos os PARTICIPANTES que optarem por utilizar os benefícios citados no parágrafo 4.1,
estão de acordo com as regras do PROGRAMA LOCALIZA FIDELIDADE da Localiza Hertz, que
estão descritas no Regulamento.
5. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS
5.1 Os dados coletados no PROGRAMA serão utilizados para identificação do PARTICIPANTE e
para atender exclusivamente às finalidades de operacionalização do Clube de Benefícios.
5.2 Para saber mais informações sobre tratamento de dados pessoais realizados pela Localiza,
acesse nosso Portal de Privacidade (www.localiza.com/privacidade)
6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1 O LOCALIZA MEOO se reserva o direito de modificar os parâmetros de conversão dos
benefícios e de resgate, mediante divulgação prévia e expressa por e-mail enviado aos
participantes.
6.2 Quaisquer esclarecimentos sobre o PROGRAMA poderão ser obtidos pelo e-mail
clubedebenefícios@localiza.com.
6.3 A ocorrência de qualquer outra hipótese de ato ou fato não previsto neste Regulamento será
decidida, de forma irrecorrível, pelo próprio Localiza Meoo.
6. CANCELAMENTO
7.1 É expressamente vedado ao PARTICIPANTE praticar qualquer ato de comercialização dos
benefícios, vantagens ou prêmios obtidos por meio deste PROGRAMA. A comprovação de
qualquer dessas práticas ensejará a imediata exclusão do PARTICIPANTE do PROGRAMA e
cancelamento de seus benefícios, vantagens ou prêmios obtidos, sem prejuízo das medidas
judiciais cabíveis.
7.2 O LOCALIZA MEOO se reserva no direito de excluir o cliente do PROGRAMA no momento em
que tiver conhecimento de conduta comprovadamente irregular, culposa ou dolosa, do
PARTICIPANTE, empregada na utilização ou obtenção dos benefícios do PROGRAMA, estas
definidas a critério exclusivo do LOCALIZA MEOO, tais como, mas não se limitando ao item 7.1,
podendo impedir seu posterior regresso ao PROGRAMA.
7.3 Nenhuma das PARTES responde pelo descumprimento de qualquer condição em decorrência
de eventos gerados por caso fortuito e/ou força maior.
8. PRAZO E VIGÊNCIA DO CLUBE DE BENEFÍCIOS
8.1. O PROGRAMA é regulamentado nos termos das leis brasileiras e é válido em todo território
nacional para efeitos das Empresas e de acordo com a disponibilidade de frota para benefícios na
Localiza Hertz.

8.2. O PROGRAMA tem validade por prazo indeterminado podendo ser alterado a critério do
LOCALIZA MEOO, mediante comunicação prévia aos PARTICIPANTES.
8.3 O LOCALIZA MEOO poderá cancelar ou alterar as condições do PROGRAMA, bem como
efetuar qualquer alteração neste REGULAMENTO, a qualquer momento e mediante comunicação
aos PARTICIPANTES, impossibilitando à utilização dos benefícios acumulados.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Os termos do presente REGULAMENTO podem ser obtidos pelos canais do
MeooAtendimento através do meooatendimento@localiza.com ou pelo WhatsApp (31) 999101010.

Belo Horizonte,
Localiza Fleet S/A.

