Regulamento da PROMOÇÃO: “Você Mais Seguro em Gramado”
- DO OBJETIVO Artigo 1º: a PROMOÇÃO tem por objetivos:
a. Estimular os cooperados a contratarem o produto Seguro Residencial por meio de sorteio com premiação;
b. Promover a Banricoop e o produto Seguro Residencial.
Parágrafo único: A presente promoção não está sujeita a autorização prévia do agente regulador, conforme Lei 5.768/71 e Decreto 70.951/72.
- DOS PARTICIPANTES Artigo 2º: podem participar da PROMOÇÃO todos os cooperados ativos da Cooperativa.
Parágrafo primeiro: estão impedidos de concorrer à premiação:
a. Os funcionários e membros integrantes dos órgãos estatutários da Banricoop, bem como seus parentes até segundo grau, em linha reta
ou colateral.
b. Os cooperados que não estiverem em dia com suas obrigações estatutárias.
Parágrafo único: Em caso de desligamento do cooperado, este perderá o direito de participar da PROMOÇÃO. Ou seja, não poderá participar
do sorteio.
- DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO –
Artigo 4º: o cooperado participa da PROMOÇÃO mediante a contratação do produto Seguro Residencial ofertado pela Banricoop em parceria com a
Kor Corretora e a Seguradora Sompo no período da promoção descrito no artigo 6º.
Artigo 5º: Cada cooperado que contratar o produto Seguro Residencial no período da promoção receberá via sms um número para concorrer ao
sorteio.
- DO PERÍODO DE DURAÇÃO Artigo 6º: a PROMOÇÃO terá início em 22 de abril de 2019 e término em 21 de junho de 2019.
Parágrafo único: A comissão organizadora da PROMOÇÃO poderá estender ou alterar os prazos de funcionamento da PROMOÇÃO
mediante comunicado aos cooperados.
- DA FORMA DE PREMIAÇÃO Artigo 7º: A premiação ocorrerá caso ocorra a contratação de, pelo menos, 150 planos de seguro residencial durante o período da promoção;
Parágrafo primeiro: A entrega dos prêmios previstos no caput deste artigo poderá ser realizada em mãos, na sede da Banricoop, ou pelo
sistema de envio, conforme preferência do cooperado premiado.
Parágrafo segundo: o sorteio ocorrerá no dia 21/6/19 contendo os números de cooperados participantes da promoção.
Parágrafo terceiro: Caso não seja alcançado o número mínimo de contratações previstos no caput, o sorteio será cancelado.
Artigo 8º: o resultado dos sorteios mensais da PROMOÇÃO será divulgado no primeiro dia útil após a realização do sorteio e, a entrega oficial do
prêmio, será realizada na sede da Banricoop, em horário e data a serem agendados com o cooperado sorteado.
- DOS PRÊMIOS Artigo 9º: para a premiação prevista no item “a” do artigo 10º, o sorteado recebe um (01) prêmio, conforme abaixo:
a. Um final de semana com duas diárias, com direito a acompanhante, no Hotel Alpestre em Gramado - RS
Parágrafo primeiro: os prêmios são pessoais e intransferíveis.
Parágrafo segundo: o cooperado ganhador do prêmio deverá agendar a data da viagem diretamente com o Hotel Alpestre, no prazo máximo
de 8 (oito) meses, em período de baixa temporada, contados a partir da comunicação oficial da premiação. Em nenhuma hipótese a Banricoop
repassará o valor do prêmio em dinheiro ao cooperado ganhador.
Parágrafo terceiro: Após o prazo de 8 (oito) meses do sorteio, o prêmio perderá a validade, sendo inviabilizada a sua utilização.
- DAS CONDIÇÕES GERAIS –
Artigo 10º: os resultados da PROMOÇÃO serão divulgados pelos veículos de comunicação da Banricoop, a seu critério.
Parágrafo Primeiro: O cooperado contemplado no sorteio autoriza a Banricoop a utilizar seu nome, sua imagem e voz, de forma gratuita
e por tempo indeterminado, com finalidade de divulgação do resultado em publicidade local e Nacional.
Artigo 11º: a Banricoop está completamente isenta de responsabilidade quanto à qualidade dos prêmios, devendo eventuais reclamações serem
dirigidas diretamente ao fabricante ou prestador de serviços.
Artigo 12º: a participação na PROMOÇÃO implica na aceitação integral deste Regulamento. A Banricoop reserva-se o direito de recusar a participação
de qualquer pessoa que não reúna os requisitos descritos neste regulamento e que não cumpra com os termos de participação ou viole o espírito do
concurso.
Artigo 13º: A Banricoop reserva-se o direito de modificar em qualquer momento o regulamento, ou mesmo sua possível anulação antes do prazo
prefixado, sempre que exista justa causa, comprometendo-se a comunicar o novo regulamento e as novas condições do concurso ou sua anulação
definitiva, se for o caso, com a suficiente antecipação e publicidade, sem que exista direito a qualquer indenização em favor dos participantes.
Artigo 14º: a comissão organizadora desta PROMOÇÃO será composta por três colaboradores da equipe Banricoop e um Diretor Executivo, nomeados
pela Diretoria em reunião.
Artigo 15º: casos omissos ou quaisquer dúvidas referentes a este regulamento serão resolvidas pela comissão organizadora da PROMOÇÃO.
Página 1 de 2

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Banrisul

Praça da Alfândega, 12 sala 301 – Porto Alegre/RS Fone: 51 3216-1500 Site: www.banricoop.coop.br Ouvidoria: 0800 703 06 86 CNPJ: 92.935.741/0001-82

Artigo 16º: Este Regulamento foi aprovado pela Diretoria Executiva da Banricoop em 12 de março de 2019, e registrado na ata 07 de reunião.
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