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REGULAMENTO DA PROMOÇÃO VIDA SEGURA ENERGIA RENOVADA 
 
 
1. Nome da Promoção: Vida Segura Energia Renovada 
 
2. MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Contrate e Ganhe. 

 
3. Confira disponibilidade de brindes na sua cooperativa. 
 
4 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: de 11/01/2016 até o dia 31/05/2016*. 
(*)ou até esgotarem o estoque dos brindes. 
 
5 - PERÍODO PARA CONCESSÃO DO BRINDE: 11/01/2016 a 31/05/2016* 
(*)ou até esgotarem o estoque dos brindes. 
 
6 - PRODUTOS OBJETOS DA PROMOÇÃO: 
A presente Promoção está vinculada a aquisição de seguros de vida individuais e coletivos* pelos 
associados do Sicredi pessoas físicas e jurídicas. 
(*)o Seguro Prestamista não é objeto desta Promoção. 
 
7 – DESCRIÇÃO DA PREMIAÇÃO: Carregador Portátil Power Bank Preto* compatível com 
aparelhos USB.  
 
*Na eventual indisponibilidade do brinde, o mesmo poderá ser substituído por outro, a critério da entidade 
promotora. 

 
8. 0 - DESCRIÇÃO DETALHADA DA OPERAÇÃO: 
8.1 – Critério de Participação: O presente evento promocional é destinado a todos os associados 
pessoas físicas e jurídicas das Cooperativas de Crédito do Sicredi participantes da promoção, atuais 
e futuros, que durante o período de 11/01/2016 até o dia 31/05/2016 realizarem aquisição de 
Seguros de Vida da Icatu Seguros comercializados pelas Cooperativas de Crédito do Sicredi 
participantes da promoção, conforme critérios abaixo:  
 
8.1.1 ASSOCIADOS PESSOA FISÍCA:  
 

Produto Brinde 

Seguros de Vida da Icatu Seguros 
individuais e coletivos, exceto Seguro 
Prestamista. 

Ganha 1 Carregador Power Bank Preto 

 
 
8.1.2 ASSOCIADOS PESSOA JURÍDICA:  

Produto Brinde 

Seguros de Vida da Icatu Seguros individuais e coletivos, 
exceto Seguro Prestamista. 

Ganha 1 Carregador Power Bank Preto 
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8.1.3 Observações sobre os produtos para distribuição de brindes: 
Participarão da promoção apenas o Seguros de Vida da Icatu Seguros contratados no período de 
participação da Campanha, conforme itens 4 e 6. Será entregue apenas um brinde por contratação 
realizada, independente do valor de contratação.  
 
8.1.4 Mecânica de Participação: 
Os associados que contratarem um Seguro de Vida da Icatu Seguros, nas cooperativas de crédito 
participantes da Promoção, conforme critérios definidos no item 8.1.1 e 8.1.2, serão presenteados 
com um Carregador Power Bank Preto. O prêmio será entregue na Cooperativa, no momento da 
contratação do produto.   
 
9 – LOCAIS DE RETIRADA 
Unidades de atendimento das Cooperativas participantes da promoção.  
 
10 – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO CONTEMPLADO: 
O(A) associado(a) contemplado(a) no referido evento, pelo período de 01 (um) ano, contados a 
partir da data de encerramento da Promoção, além do período vigente da Promoção, cederá seu 
nome, imagem, som e voz, com vistas a divulgação do resultado, a critério da empresa promotora, 
sem nenhum ônus à pessoa jurídica promotora. 
 
11 – DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS: 
As dúvidas e controvérsias dos consumidores participantes da Promoção autorizada deverão ser, 
preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, persistindo-as, submetidas aos 
órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 
 
12 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

12.1 - Ao participar desta Promoção estarão os consumidores concordando tacitamente com 
todas as disposições constantes neste Plano de Operação. 

12.2 – O regulamento da presente promoção estará disponível nas Unidades de Atendimento que 
participam da Promoção. 

12.3 - Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do associado participante para solução de 
quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente Promoção. 
 
 
  


