REGULAMENTO DA PROMOÇÃO COMERCIAL
NOME DO PRODUTO: “BRADESCO BILHETE RESIDENCIAL”
TIPO DE BILHETE: “25”
PERÍODO DA VIGÊNCIA: 21/03/2019 À PRAZO INDETERMINADO
1. A BRADESCO SEGUROS AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, é a proprietária
dos Títulos de Capitalização (modalidade incentivo) emitidos pela Bradesco Capitalização
S.A., sendo um desses Títulos identificados neste Regulamento. Tais Títulos de
Capitalização dão direito a concorrer a sorteios, direito esse que são cedidos aos
Cessionários, na parte relativa ao valor do prêmio, conforme a seguir.
2. O Cliente que adquirir o BRADESCO BILHETE RESIDENCIAL – TIPO 25, terá o
direito de participar de 1 (um) sorteio semanal, a ser realizados aos sábados. A combinação
sorteada garantirá um prêmio de sorteio no valor bruto, antes do desconto dos tributos
incidentes, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o segurado contemplado e R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para o corretor. O IR, conforme legislação em vigor, é de 30% (trinta por
cento).
3. Os Cessionários participarão de 52 (cinquenta e dois) sorteios, a partir da data da emissão
do BRADESCO SEGURO BILHETE RESIDENCIAL, integrante do Programa de
Relacionamento da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, e estarão elegíveis à
participação em sorteios desde que esteja em dia com o pagamento do(s) prêmio(s) do
seguro.
4. O Segurado começará a concorrer aos sorteios a partir da data de emissão do seguro
adquirido. Caso a final da vigência do produto adquirido seja indefinido, anualmente, o
cliente poderá receber, a cada término de vigência do Título de Capitalização, um novo
Certificado e um novo “Número da Sorte”. A promoção é válida em todo o território
nacional.
5. Ocorrendo o cancelamento do seguro, os Cessionários perderão o direito de participação
nos sorteios, ficando sem efeito, para todos os fins, o disposto no Certificado.
6. Os títulos serão ordenados em série de 1.000.000. A cada certificado será atribuído 1(um)

número composto de 6(seis) algarismos, de 000.000 a 999.999, denominado “Número da
Sorte”. Será sorteado o Certificado cujo Número da Sorte coincida exatamente com o
número formado a partir do resultado da dezena simples do primeiro prêmio, acrescida da
unidade simples dos 5 (cinco) primeiros prêmios, apurado pela extração da Loteria Federal
do Brasil, realizadas todos os sábados do mês, lidos na ordem das extrações em sentido
vertical de cima para baixo, conforme exemplo abaixo:
1º Prêmio 5 3 4 2 1
2º Prêmio 2 5 6 5 0
3º Prêmio 4 2 3 2 1
4º Prêmio 6 5 7 3 9
5º Prêmio 0 1 9 3 8

Número sorteado 210.198

7. Se, por qualquer motivo, não houver extração da Loteria Federal do Brasil em qualquer dos
sábados previstos nesse item, será considerada, como sorteio substitutivo, a primeira
extração subsequente na Loteria Federal do Brasil. Se a Loteria Federal do Brasil suspender,
temporária ou definitivamente, a realização dos seus sorteios, ou modificá-los de tal forma
que não mais coincidam com as premissas fixadas anteriormente, a Bradesco Capitalização
S.A terá 30 (trinta) dias, contados da data do primeiro sorteio não efetuado, para promover
os sorteios não realizados, com aparelhos próprios, em sessão aberta ao público, precedidos
de ampla divulgação e com a presença de um representante de firma de auditoria
independente.
8. A divulgação dos contemplados ocorrerá via telefone, pela Bradesco Auto/RE Companhia
de Seguros. O participante poderá acompanhar os sorteios conforme orientações contidas no
"Certificado de Cessão de Direito a Participação em Sorteios", encaminhado após aquisição
do Seguro.
9. Todos os direitos e obrigações decorrentes do Título, incluindo, resgate e sorteio, cessam,
automaticamente e de pleno direito, no prazo estabelecido na legislação em vigor.
10. A aprovação do Título de Capitalização pela SUSEP não implica, por parte da Autarquia,
em incentivo ou recomendação a sua aquisição, representando exclusivamente, sua
adequação às normas em vigor.
11.

As condições contratuais/regulamento na íntegra do produto protocolizadas pela
sociedade/entidade com a SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico
www.susep.gov.br , de acordo com o número de processo constante nesse documento.
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