
 



 

 

 
 
 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PONTOS E BENEFÍCIOS ÍRIS 
 

Clube Íris:  Benefício e �delidade 
 
 

 
APRESENTAÇÃO 

Desde a sua fundação, em 1992, o Grupo Rendimento tem um relacionamento próximo com os seus clientes e busca, 

com tecnologia e agilidade, encontrar as melhores soluções para diferentes estratégias de negócio. 

Com o propósito de con�nuar oferecendo produtos pensados para seus clientes, foi criado o Clube Íris,  composto 

pelo um programa de pontos/ fidelidade (Clube Íris Fidelidade) e um clube de bene�cios (Clube Íris Benefícios). 

 
O Clube Íris Benefícios oferece um programa que garante vantagens e descontos na compra de produtos e serviços 

em empresas parceiras. 

 
Con�ra as categorias das vantagens oferecidas: 

 

Delivery, automo�vo, beleza, decoração, educação, eletrodomés�cos, eletrônicos, entretenimento, esporte, 

gastronomia, livros, moda, petshop, presentes, saúde, serviços, viagem, entre outros. 

 
Já no Clube Íris Fidelidade, é possível trocar pontos acumulados por produtos ou serviços disponibilizados pelas 

empresas parceiras indicadas na página. 

 

Veja todas as categorias de produtos disponíveis: 
 
 

Automo�vo, bebês, bem estar, casa e cozinha, educação, eletrônicos, gastronomia, indústria e comércio, lazer e 

cultura, moda, serviços, tabacaria, vale compras, veículos, viagens, entre outros. 

 
 

Atenção: Antes de consultar o regulamento, veri�que qual das categorias do Clube Íris (benefícios ou �delidade) o 

seu produto oferece. 



 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

a) O presente regulamento visa estabelecer as regras e condições para a par�cipação no Clube Íris- Bene�cio e 

Fidelidade; 

b) O Clube Íris é administrado pelo Grupo Rendimento e foi criado com intuito de oferecer bene�cios e vantagens 

exclusivas para seus clientes. 

c) É necessário o cadastramento de seus dados em cada uma das páginas: Clube Íris Bene�cio e Clube Íris Fidelidade, 

para iniciar o uso dos bene�cios e/ou acúmulo de pontos. 

 

1. DEFINIÇÕES 
 

1.1. Catálogo de Recompensas Íris: o conjunto de produtos, serviços, promoções e/ou programas de incen�vo à 

fidelidade comercial disponíveis para resgate em diversos canais do Clube Íris por meio de acúmulo de pontos ou uso 

de vantagens e descontos. 

1.2. Clube Íris: clube de bene�cio e fidelidade criado e administrado pelo Grupo Rendimento para seus par�cipantes, 

cuja adesão permite ao cliente a par�cipação aos programas de Bene�cios e de Fidelidade. 

1.2.1. Clube Íris Bene�cios: programa de bene�cios que disponibiliza ao cliente descontos e vantagens exclusivas em 

produtos e serviços oferecidos por empresas parceiras. 

1.2.2. Clube Íris Fidelidade: programa de fidelidade em que o cliente acumula pontos e os troca por produtos e 
serviços de empresas parceiras/parceiros de resgate. 

1.3. Conta Íris: conta atrelada ao Clube Íris Fidelidade, que reúne os dados pessoais do par�cipante; informações sobre 

os pontos, saldo, extrato e pontos a vencer; informações sobre resgates; dentre outros, devendo o par�cipante 

consultá-las através do site: h�p://www.clubeiris.com.br. 
 

1.4. Parceiros de Resgate: referem-se às pessoas jurídicas que estabelecem relação de parceria comercial para oferta 

de produtos e serviços aos par�cipantes nos catálogos de recompensas. 

1.5. Par�cipante: pessoa �sica par�cipante do Clube Íris. 
 

1.6. Pontos: unidades de medida u�lizadas pelo Clube Íris Fidelidade para contabilizar o acúmulo e o resgate/ uso dos 

bene�cios oferecidos. 

1.7. Recompensa: é qualquer produto, serviço, vantagem e/ou bene�cio resgatado com pontos pelo par�cipante nos 

parceiros. 

1.8. Regulamento: este regulamento contém os termos e condições do Clube Íris. 
 
1.9. Resgate: é o ato de troca de pontos por recompensas efetuado pelo par�cipante. 



 

 

 
 
 

2. ELEGIBILIDADE 
 

2.1. Podem par�cipar do Clube Íris todos os par�cipantes regularmente cadastrados no Clube Íris e que, 

cumula�vamente, reúnam as seguintes condições: 

(i) tenham idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos; 
 
(ii) após a leitura deste regulamento, o aceite integralmente. 

 
2.2. O Par�cipante é o único responsável pela veracidade e integridade de todas as informações prestadas, devendo 

manter atualizados seus dados cadastrais, especialmente, seu nome, CPF, e-mail, endereço e telefone para contato. 

2.3. Cada Par�cipante poderá ter apenas um cadastro atrelado ao seu CPF, não podendo cumular cadastros. Se a 

duplicidade decorrer de fraude devidamente apurada, serão cancelados a referida conta e os pontos nela acumulados 

e ou descontos oferecidos. 

2.4. O fornecimento, disponibilização e entrega do produto ou serviço escolhido pelo cliente no Clube Íris (Fidelidade 

ou Bene�cio) é de total responsabilidade do parceiro escolhido, não tendo o Clube Íris responsabilidade pelos prazos 

de entrega, disponibilidade ou qualidade pelos produtos e serviços oferecidos por tal parceiro. 

2.5. Caso o par�cipante não concorde com os termos deste regulamento, não será possível efetuar seu cadastro ou 

efe�var um resgate, não sendo possível sua par�cipação no Clube Íris. 

2.6. O Par�cipante terá acesso ao Clube Íris por meio do site h�p://www.clubeiris.com.br ou por meio de qualquer 

outro canal oficialmente disponibilizado ou por ele indicado. O Clube Íris não se responsabiliza por qualquer inap�dão 

do par�cipante para se conectar à internet, ao site e/ou para acessar sua conta. 

 
 

3. CANCELAMENTO 
 

3.1. O par�cipante poderá realizar, a qualquer tempo, o cancelamento da sua assinatura ao Clube Íris: bene�cios e 

fidelidade. 

3.2. Como o Clube Íris é um bene�cio, o par�cipante poderá solicitar o cancelamento sem qualquer ônus, e a 

efe�vação ocorre imediatamente à solicitação do par�cipante, não podendo mais usufruir dos bene�cios do clube. 

3.2.1. O cancelamento gera a perda automá�ca do direito à possiblidade de receber e/ou adquirir pontos ou acesso a 

promoções, catálogos, descontos e/ou campanhas. 

3.3. Caso o par�cipante volte a aderir ao Clube Íris após ter realizado o cancelamento, não serão computados, em 

nenhuma hipótese, incluindo bene�cios e bonificações, o período de permanência no clube antes da solicitação de 

cancelamento. 



 

 

 

3.4. As contas que não �verem qualquer acúmulo, resgate de pontos e ou uso de descontos e vantagens, por período 

superior a 24 (vinte e quatro) meses, poderão ser canceladas. Quaisquer pontos existentes na conta do Clube Íris 

cancelada serão cancelados igualmente, sem que seja devida qualquer indenização ou res�tuição por parte do clube 

para o par�cipante. 

O par�cipante será comunicado do cancelamento da conta com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência. A 

comunicação ocorrerá exclusivamente pelos meios de contato fornecidos diretamente pelo próprio par�cipante. 

 
 

4. PONTOS- Clube Íris Fidelidade 
 

4.1. O Clube Íris Fidelidade poderá, a seu exclusivo critério, realizar promoções sazonais dando direito ao par�cipante 

receber uma quan�dade pré-determinada de pontos bonificados a cada período ou após o cumprimento de certa 

condição, conforme regra definida no anúncio da oferta, podendo ser alterada sem aviso prévio. 

4.2. Os pontos provindos do cartão de crédito, apenas serão creditados a par�r da data do cadastro no Clube Íris 

Fidelidade, não considerando pontos/ valores retroa�vos a data de cadastro na página do Clube.  

4.3. Os pontos e descontos oriundos de bonificação poderão ter validade diferenciada, conforme informação 

constante das regras da oferta. Na hipótese de saída do par�cipante do clube, todos os pontos acumulados e não 

resgatados perderão sua validade. 

4.4. Pontos acumulados e disponibilizados no Clube Íris Fidelidade serão válidos para resgate pelo período de 24 (vinte 

e quatro) meses ou conforme exceção definida nas regras de cada ação, campanha ou oferta, sendo o prazo contado 

a par�r do lançamento dos pontos na conta do par�cipante. 

4.5. Os pontos acumulados poderão ser u�lizados em todo Clube Íris Fidelidade, sem restrição. 
 
4.6. O saldo de pontos será disponibilizado no site do Clube Íris Fidelidade e demais canais indicados pelo clube. 

 
4.7. Os pontos não têm valor monetário, não sendo possível sua conversão em dinheiro, total ou parcialmente. 

 
4.8. O Clube Íris Fidelidade creditará os pontos na conta de cada par�cipante em até 15 dias úteis do recebimento 

pelo Clube Íris da informação enviada definidos na tabela abaixo, com base na informação transmi�da pelo parceiro 

de acúmulo. 
 

Parceiros / Tipos de acúmulos Prazo para crédito 

Cartões de crédito Rendimento Visa 10 dias após o pagamento da fatura 

Promoções e/ou campanhas Informado nas regras das campanhas ou 

promoções 

 
 

  



4.9. Na hipótese dos pontos não serem creditados ou a quan�dade de pontos creditados estarem divergentes com o

 

 

acúmulo realizado, o par�cipante deverá entrar em contato com o parceiro ou com o Clube Íris fidelidade para

 

apuração.

 

4.10. O clube se reserva o direito de solicitar documentos comprobatórios da elegibilidade ao crédito e ao uso de 

demais bene�cios, tais como, mas não limitados a documento de iden�ficação; nome ou endereço �sico do parceiro 

de acúmulo em que realizou a transação; quan�dade de pontos a ser creditada; data e período da transação; número 

do pedido ou código iden�ficador da transação no sistema do parceiro; número do cupom fiscal referente à transação 

realizada; Informações sobre produtos adquiridos e/ou serviços contratados. 

4.11. Fica o par�cipante ciente de que reclamações a respeito de pontos não creditados somente serão aceitas para 

análise em até 30 (trinta) dias corridos do prazo final para crédito. 

4.12. O Clube Íris Fidelidade poderá reembolsar o par�cipante mediante solicitação do parceiro ou, em caráter 

excepcional, mediante solicitação dos par�cipantes, respeitadas as regras estabelecidas para tal operação. Para esse 

processo é necessário que o par�cipante entre em contato com a Central de atendimento dentro do prazo de 7 dias. Após 

devolução do produto, o parceiro efetuará o estorno dos pontos. 

4.12.1. As seguintes hipóteses não ensejam o reembolso de pontos, no Clube Íris Fidelidade: 
 

•  Insa�sfação do par�cipante com o produto após o período legal de arrependimento, de 7 dias corridos; 

•  Insa�sfação do par�cipante ao transferir pontos para promoções e/ou programas dos parceiros de resgate, a 

qualquer tempo. 

4.13. No caso de não reconhecimento de transação pelo par�cipante, o mesmo terá um prazo de 6 (seis) meses, 

contados da data do resgate, para registrar sua reclamação, que terá, por sua vez, prazo de 30 (trinta) dias corridos 

para posicionar o par�cipante sobre esta reclamação. 

4.13.1. Caso seja constatado que os pontos reclamados pelo par�cipante foram realmente u�lizados indevidamente, 

os mesmos serão creditados na conta do par�cipante com a mesma data de vencimento dos pontos originais, ou seja, 

a data de expiração conforme as regras e condições de quando do acúmulo de tais pontos. Porém, se a campanha já 

teve sua origem expirada, e após isso o participante recebeu um estorno, ele terá apenas 30 dias para utilizar os pontos, 

caso contrário, expirarão novamente. E se o estorno acontecer em menos de 30 dias da expiração da origem da 

campanha, ele expirará em 30 dias. 

4.14. Os Pontos poderão perder sua validade quando: 
 

• Vencimento: às 23:59h, horário de Brasília, da data de vencimento definida no momento do acúmulo, 

seguindo regras 4.2 e 4.3 do regulamento; 

•  Descumprimento: quando do descumprimento, pelo par�cipante, de qualquer das cláusulas e das condições 

deste regulamento ou do regulamento dos parceiros de acúmulo; 



 

 

 

•  Falecimento: quando houver falecimento do par�cipante, uma vez que os pontos acumulados pelos 

par�cipantes são pessoais e intransferíveis, sendo expressamente vedada a sua cessão a terceiros, a qualquer 

�tulo, inclusive por sucessão ou herança. Neste caso, inclusive, a conta será encerrada e os pontos acumulados 

serão cancelados; 

•  Cancelamento voluntário do par�cipante: cancelamento da par�cipação no clube a pedido do par�cipante, 

devendo este, antes do pedido de cancelamento, realizar o resgate de seus pontos acumulados. 

•  Cancelamento de pontos por parte do parceiro de acúmulo: quando solicitado diretamente pelo parceiro de 

acúmulo conforme regras estabelecidas nos respec�vos regulamentos. 

5. RESGATE 

5.1. O Resgate de Recompensas exige que o par�cipante esteja devidamente cadastrado no Clube Íris Fidelidade, 

contendo um endereço válido no território brasileiro, atendido pelos correios ou pelos serviços de entrega dos 

parceiros de resgate. Para a troca de algumas recompensas, o parceiro de resgate ou loja parceira poderão solicitar e- 

mail, telefone de contato, dentre outras informações pessoais. 

5.2. Os par�cipantes poderão realizar resgates diretamente no site do Clube Íris Fidelidade ou demais canais indicados 

pelo clube, como parceiros de acúmulo ou lojas parceiras, desde que os par�cipantes tenham em sua conta a 

quan�dade mínima de pontos necessária para o resgate da recompensa desejada. 

5.3. Cada resgate no Clube Íris Fidelidade realizado deverá contabilizar os pontos acumulados por um único 

par�cipante, sendo expressamente vedada a soma de pontos de diferentes par�cipantes para realização de um único 

resgate. 

5.4. Somente o par�cipante poderá solicitar a troca de pontos por recompensas, podendo a solicitação de resgate ser 

confirmada pelo Clube Íris Fidelidade através da solicitação de senha de acesso, código de autorização, contato por 

telefone e/ou por qualquer outro meio de comunicação por ele eleito dentre os disponibilizados pelo clube. 

5.5. Ao realizar um resgate o par�cipante autoriza que suas informações cadastrais (como CPF, nome, e-mail, telefone 

e endereço completos) sejam divulgados ao parceiro de resgate, para que este providencie a reserva, cadastramento 

e/ou envio da recompensa. 

5.6. Não será admi�da qualquer alteração ou cancelamento do resgate após a efe�vação da troca dos pontos por 

recompensas ou uso do código de desconto. 

5.7. No Clube Íris Fidelidade, no ato do resgate os pontos acumulados serão aba�dos automa�camente dos pontos 

a�vos e desbloqueados mais an�gos para uso naquele canal e recompensa, independente da data de validade. 



 

 

�  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

5.8. Caso não seja possível entregar a recompensa devido a prestação de informações incorretas por parte do 

par�cipante, sua ausência no momento da entrega, mudança de endereço não informada ou quaisquer outras razões 

que inviabilizem a entrega, o par�cipante deverá entrar em contato diretamente com o parceiro fornecedor do 

produto ou serviço para verificar os procedimentos do parceiro, que é o responsável pelo produto ou serviço oferecido, 

assim como por sua entrega. 

5.9. O par�cipante será responsável por eventual ônus referente ao reenvio das recompensas ou cancelamento do 

resgate em virtude de problemas citados no item 5.8. 

5.10. O prazo de entrega da recompensa é contado a par�r da aprovação efe�va pelo Clube Íris e segue regras de seus 

parceiros do resgate. 

5.11. Havendo indícios de irregularidade no resgate, a operação poderá ser suspensa ou recusada até a confirmação 

de sua lisura. 

 
5.12. A opção de pontos mais cash só é habilitada, caso o valor do produto mais frete exceda o valor em pontos que 
o par�cipante possui. 

 
Além disso, por padrão, no momento do resgate u�lizando pontos mais cash, é obrigatório ao menos 20% do valor 
total do pedido ser subtraído dos pontos. 

 
 
 

6. CATÁLOGO 
 

6.1. O Clube Íris poderá, a qualquer momento, limitar as recompensas, a quan�dade e a oferta a cada par�cipante e 

canal, disponibilizando as regras e restrições de cada oferta no site do clube e/ou canais disponíveis para o resgate das 

referidas recompensas. 

6.2. Para acesso a mais detalhes, tais como descri�vo das recompensas e parceiros de resgate, o par�cipante poderá 

acessar o site do Clube Íris e/ou o site oficial dos parceiros de resgate. 

6.3. As imagens disponibilizadas no catálogo de recompensas terão caráter meramente ilustra�vo, não exis�ndo 

qualquer vínculo com marcas e modelos, salvo quando assim descrito no detalhamento da recompensa. 

6.4. No Clube Íris Fidelidade, os pontos necessários para o resgate das recompensas ofertadas no catálogo, pode variar 

conforme disponibilidade da recompensa ou oferta, sendo considerado como final o montante de pontos apresentado 

no carrinho, antes da conclusão do resgate. Quando houver variação a menor ou a maior entre o momento da escolha 

e a conclusão do resgate, o par�cipante será informado podendo, a sua livre escolha, re�rar a recompensa do carrinho 

ou aceitar o resgate com montante de pontos menor ou maior que o inicialmente solicitado. 



 

 

 

6.5. É dever do par�cipante cer�ficar-se das condições de uso da recompensa, tais como reserva, horário, período de 

u�lização, restrição, etc., sendo responsável por todos os ônus de tais condições. 

6.6. O parceiro de resgate é responsável pela qualidade de todas as recompensas resgatadas pelos par�cipantes, assim 

como pela entrega das mesmas. 

 

7. VALIDADE DO PROGRAMA  

7.1. O Clube Íris reserva-se o direito de encerrar o programa a qualquer tempo, com a respec�va comunicação da data 

de encerramento a seus par�cipantes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

7.2. Após o encerramento, todos os pontos ob�dos e descontos disponibilizados e não u�lizados perderão a validade.  
 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS  

8.1. O Clube Íris poderá ser ex�nto a qualquer tempo mediante prévia no�ficação de 30 (trinta) dias a contar da 

no�ficação, ficando assegurados todos os bene�cios e vantagens até o término do prazo mencionado. 

8.2. Fica expressamente proibida a comercialização, pelo par�cipante, dos pontos, descontos e/ou das recompensas 

oferecidas; A comprovação de tais prá�cas ensejará a imediata exclusão do par�cipante; 

8.3. O presente regulamento poderá ser alterado a qualquer momento, sem aviso prévio.  

8.4. O Clube Íris reserva-se o direito de invalidar os pontos creditados ao par�cipante caso tenha conhecimento de 

que não foram cumpridas todas as obrigações constantes nas regras de qualquer uma das a�vidades, promoções e/ou 

campanhas de incen�vos oferecidas. 

8.5. O Clube Íris é exclusivamente responsável pelos serviços por ele prestados, sendo responsabilidade exclusiva de 

quaisquer parceiros, fabricante e/ou operadora a indenização, compensação, res�tuição ou qualquer outro 

decorrente de vício, defeito, falha, inconsistência ou qualquer outro no fornecimento do produto e/ou serviço.  
 

REGULAMENTO VÁLIDO A PARTIR DE 01/05/2021.  


