
A SOMPO SEGUROS S.A., doravante denomi-
nada Promotora, inscrita no CNPJ sob o nº 
61.383.493/0001-80, é subscritora de Títulos 
de Capitalização, da Modalidade Incentivo, 
administrados pela Sul América Capitaliza-
ção S.A. – SULACAP, inscrita no CNPJ sob 
o nº 03.558.096/0001-04, cujas Condições Ge-
rais e suas Notas Técnicas foram aprovadas 
pela Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP, conforme Processo(s) nº(s) 15414. 
901343/2013-21.

Esta Promoção Comercial será realizada 
em o todo território nacional, terá início em 
06/03/2017 e vigorará por prazo indetermina-
do.

Ao contratar o SEGURO VIDA INDIVIDUAL, 
VIDA TOP MULHER, CAPITAL GLOBAL PME 
PME SUPER SIMPLES e/ou ACIDENTES PES-
SOAIS INDIVIDUAL, cuja vigência é de 12 
(doze) meses e atender às demais condições 
estabelecidas neste regulamento, o Parti-
cipante receberá, gratuitamente, a cessão 
do direito de participação em 1 (um) sorteio 
mensal, no valor bruto de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), sobre o qual incidirá 25% (vinte e 
cinco por cento) de Imposto de Renda, con-
forme legislação vigente. 

A participação do contratante se iniciará a 
partir do mês imediatamente seguinte à emis-
são da apólice de seguro, sendo sua partici-
pação assegurada enquanto estiver em dia 
com o respectivo pagamento do prêmio de 
seguro,  a promoção e a apólice vigente.

Os sorteios serão apurados com base nas 
extrações da Loteria Federal do Brasil reali-
zados no último sábado do mês, a partir do 
mês imediatamente seguinte à emissão da 
apólice de seguro. Não ocorrendo extração 
da Loteria Federal em uma das datas previs-
tas, o sorteio correspondente será adiado 
para a primeira extração que vier a ser por ela 
realizada até o dia que anteceder á respectiva 
extração subsequente. Os resultados da Lo-
teria Federal do Brasil poderão ser acompa-
nhados por meio do site http://www1.caixa.
gov.br/loterias/loterias/ultimos_resultados.
asp, bem como em todas as Casas Lotéricas 
do Brasil. 
 
Será contemplado o Título vigente na data do 
sorteio, cujo NÚMERO DA SORTE informado 
na apólice, coincida com o número composto 
dos 5 primeiros prêmios da Extração da Lo-
teria Federal, conforme o exemplo a seguir:    

a) será apurado o algarismo da deze-
na simples do primeiro prêmio da Loteria Fe-
deral;
b) será apurado o número, composto 
de cinco algarismos, obtido através da lei-
tura, de cima para baixo, da coluna formada  
pelo algarismo da unidade simples dos cinco 

primeiros prêmios da Loteria Federal;
c) a combinação contemplada será 
igual  a junção do algarismo apurado na alí-
nea ( a ) e o número apurado na alínea ( b ), 
nesta ordem.
d) Para exemplifi car a combinação 
sorteada considere os seguintes prêmios da 
Loteria Federal: 
e) 

1º prêmio da Loteria Federal 6 8 5 8 1

2º prêmio da Loteria Federal 8 7 9 6 2

3º prêmio da Loteria Federal 3 4 7 6 4

4º prêmio da Loteria Federal 2 1 4 3 9

5º prêmio da Loteria Federal 6 3 2 1 5

Algarismo da dezena simples do primeiro 
prêmio: 8 
Número apurado através da unidade simples:  
12 495 > combinação apurada: 812.495

Caso o Número da Sorte, apurado na forma 
acima, não tenha sido distribuído a um Partici-
pante desta Campanha ou esteja vinculado a 
um Participante que não atenda às condições 
previstas neste Regulamento, aplicar-se-á a se-
guinte regra de aproximação: será contemplado 
o Participante que possuir o próximo Número da 
Sorte acima ou, na falta deste, o próximo abaixo, 
e assim sucessivamente, até que seja identifi ca-
do um Participante contemplado que atenda às 
condições estabelecidas neste Regulamento.

A divulgação da combinação contemplada, bem 
como o nome do contemplado será divulgado 
por meio do site da Promotora, no menu vida, 
serviços, Sompo Vida Premiada. O contemplado 
no sorteio será avisado por meio de telefonema 
e só terá direito ao recebimento da premiação se 
estiver rigorosamente em dia com o pagamento 
do prêmio de seguro e sua apólice esteja vigen-
te.

Caso a apólice tenha sido cancelada e reemitida 
por quaisquer motivos, o número da sorte para 
concorrer aos sorteios será o mesmo já disponi-
bilizado ao participante.  

Não terão validade as participações que não 
preencherem as condições previstas neste Re-
gulamento, e na hipótese de contemplação, o 
contemplado será desclassifi cado sendo aplica-
da regra de aproximação.

A participação do segurado nesta Promoção ca-
racteriza sua concordância com todos os termos 
e condições deste Regulamento.

O contemplado cede o direito de uso de seu 
nome, imagem e voz, de forma inteiramen-
te gratuita, pelo período de 1 (um) ano após a 
apuração do resultado, para a divulgação da 
promoção, em todo e qualquer material de mí-
dia impressa, eletrônica ou radiofônica, seja CD, 
DVD, revistas, jornais, websites, internet, redes 

sociais, TV aberta ou fechada e rádios.

A Sociedade de Capitalização, Sul América 
Capitalização S.A. – SULACAP, efetuará o pa-
gamento do prêmio ao contemplado, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data da realização do sorteio, desde que o con-
templado apresente: Pessoa Física: cópia da 
identidade, do CPF, válidos, e do comprovante 
de residência atualizado (expedido no máximo 
há 180 (cento e oitenta) dias da apresentação), 
bem como informe sua  profi ssão e renda e assi-
ne termo de recebimento e quitação do valor do 
prêmio. Pessoa Jurídica: cópia legível do cartão 
de inscrição no CNPJ/MF e dos atos constituti-
vos; cópia simples do último balancete assinado 
pelo contador e diretor/sócio da empresa; cópias 
legíveis dos documentos de RG e CPF, dentro 
do prazo de validade, e cópia legível do com-
provante de residência, dentro do prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, dos controladores até o 
nível de pessoas físicas, principais administra-
dores e procuradores da sociedade. 

O Participante contemplado que não for localiza-
do em até 180 (cento e oitenta) dias após a re-
alização do sorteio, será desclassifi cado, sendo 
certo que serão realizadas ao menos 03 tentati-
vas de contato durante o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, contado a partir da data do sorteio, 
com o uso dos dados cadastrados. Nesta hipó-
tese de desclassifi cação será aplicada regra de 
aproximação prevista neste regulamento.

O Participante contemplado no sorteio que, co-
municado deste fato, não contatar a Promotora 
e/ou não apresentar a documentação necessá-
ria para o pagamento do prêmio no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, será desclassifi cado, sen-
do aplicada regra aproximação prevista neste 
regulamento.

A promotora obriga-se a identifi car todos os par-
ticipantes, cessionários dos direitos dos Títulos 
integralmente cedidos, bem como os ganhado-
res dos prêmios de sorteio.

A aprovação do Título pela SUSEP não impli-
ca, por parte da Autarquia, em incentivo ou re-
comendação a sua aquisição, representando, 
exclusivamente, sua adequação às normas em 
vigor. 

O Regulamento está disponível no site: www.
sompo.com.br
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