
 

 

 

SEGURO SUPERPROTEÇÃO PREMIÁVEL CALCARD 

REGULAMENTO SORTEIO CAPITALIZAÇÃO 

 

A Zurich Minas Brasil Seguros S/A, PROMOTORA DA PROMOÇÃO, é proprietária de Títulos de Capitalização da 

modalidade incentivo, emitidos e administrados pela Zurich Brasil Capitalização S/A, CNPJ nº 17.266.009/0001-41, 

aprovados pela SUSEP conforme Processo nº 15414.901580/2018-05. 

Ao aderir ao seguro e atender as demais condições estabelecidas neste regulamento, o participante receberá a cessão 

gratuita do direito de participação de 1 (um) sorteio mensal no último sábado de cada mês no valor bruto de R$ 6.666,67 

(seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), bruto de Imposto de Renda, ou seja, R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) líquido de Imposto de Renda, conforme legislação vigente. 

A promoção comercial iniciará a partir do segundo mês subsequente ao primeiro pagamento do prêmio do seguro e 

continuará vigente enquanto o segurado estiver em dia com o respectivo pagamento. 

Os sorteios serão apurados com base nas extrações da Loteria Federal do Brasil. Não ocorrendo extração da Loteria 

Federal em uma das datas previstas, o sorteio correspondente será adiado para a primeira extração após a última data 

de sorteio constante no Título. Os resultados da Loteria Federal do Brasil poderão ser acompanhados por meio do site 

http://www1.caixa.gov.br/loterias/loterias/federal/federal_resultado.asp, bem como em todas as Casas Lotéricas do 

Brasil. Será contemplado o Título vigente na data do sorteio, cujo NÚMERO DA SORTE informado no bilhete de seguro 

coincida, da esquerda para a direita, com as unidades dos 5 (cinco) primeiros prêmios extraídos pela Loteria Federal, 

lidos de cima para baixo. 

 

 O contemplado no sorteio só terá direito ao recebimento da premiação se estiver rigorosamente em dia com o pagamento 

do prêmio de seguro.  

Esse título de capitalização está vinculado a um evento promocional de caráter comercial e a PROMOTORA DA 

PROMOÇÃO cederá gratuitamente o direito de participação em sorteio(s) conforme previsto(s) nesta PROMOÇÃO 

COMERCIAL. 

Este é um texto resumido, consulte o regulamento completo no site https://www.zurich.com.br. 
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