
REGULAMENTO DA PROMOÇÃO

20º CONGRESSO DOS CORRETORES DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE Nº 02.000013/2017

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social:ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Endereço: Logradouro:GETULIO VARGAS Número:1420
Complemento:: 5 E 6 ANDARES; : SALAS 501 A 505, ; : 507 A 516,521 E ; : 601 A 621 ; Bairro:FUNCIONARIOS
Município:BELO HORIZONTE UF:MG CEP:30112-021 CNPJ/MF nº:17.197.385/0001-21

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Assemelhado a Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Goiânia/GO

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
13/10/2017 a 14/10/2017

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
13/10/2017 a 14/10/2017

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A promoção acontecerá exclusivamente nos dias 13 e 14 de outubro de 2017, no Teatro Rio Vermelho do Centro
de Convenções de Goiânia, na cidade de Goiânia, GO, durante a realização do 20o Congresso Brasileiro dos
Corretores de Seguros, a ocorrer no horário entre 10h00 e 20h00.
Poderão participar da promoção pessoas físicas, residentes e domiciliadas em território nacional, maiores de 18
anos, desde que Corretores de seguros com registro na Susep, Corretores de resseguros, Corretores de
capitalização e Corretores de previdência complementar aberta, e Congressistas inscritos, nas condições deste
Regulamento.
Visando sua participação, os interessados elegíveis conforme acima, deverão comparecer ao Congresso, nos dias
de sua realização - 13.10.2017 e 14.10.2017, no horário de 10:00 horas até as 20:00 horas.
Os congressistas participantes, ao procederem seu credenciamento, quando de sua chegada ao evento, serão
identificados com seus respectivos dados, inclusive com sua fotografia coletada, gerando os respectivos arquivos
eletrônicos que permitirão acesso às dependências do Congresso.
Será entregue a cada corretor congressista, 01 (um) cupom, para que ele faça o preenchimento dos seus dados
pessoais, de forma legível e a tinta, indicando o seu nome e endereço completos, RG, CPF, Numero corretor
SUSEP, celular, e-mail e a sua corretora, além de responder à pergunta da promoção: “Qual é a seguradora
patrocinadora do sorteio de 6 carros Onix Chevrolet no 20º congresso Brasileiro de corretores em Goiânia?”,
escolhendo entre as duas opções: (   ) Zurich e (   ) Outras.
O corretor congressista deverá depositar seu cupom na urna que estará exposta na entrada do teatro, local das
palestras. No prazo de 20 (vinte) minutos antes do encerramento de cada painel, a urna será levada para o Palco
do Teatro Rio Vermelho.
A programação dos eventos prevê a realização de 09 (nove) painéis e, consequentemente, serão realizados 09
(nove) sorteios.
Em cada uma das apurações, o contemplado será chamado pelo sistema de som do congresso, a comparecer ao
local da Promotora, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do anúncio de seu nome, na plenária e nas oficinas.
Caso não compareça neste prazo, o seu cupom será desconsiderado desta apuração e descartado; e em seu lugar
será retirado outro, que se submeterá às regras acima.
Não terão validade as inscrições que não preencherem as condições do concurso e que impossibilitarem a
verificação de sua autenticidade, valendo apenas cupons originais. Não serão aceitas cópias dos cupons quer
sejam elas xerográficas ou de qualquer outra modalidade.
Serão considerados, para cada sorteio, os cupons depositados até 20 (vinte) minutos antes do encerramento dos
painéis.
O simples depósito do cupom preenchido na urna pelo participante implica no conhecimento e na aceitação tácita
do regulamento da promoção.
O fechamento da urna, seu deslocamento até o palco e a retirada dos cupons será acompanhada por Auditor
Independente, especialmente contratado para este fim.
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7 -  PERGUNTA DA PROMOÇÃO:
“Qual é a seguradora patrocinadora do sorteio de 6 carros Onix Chevrolet no 20O congresso Brasileiro de
corretores em Goiânia?”, escolhendo entre as duas opções: (   ) Zurich e (   ) Outras.

8 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 14/10/2017 20:00 PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 13/10/2017 10:00 a 14/10/2017 20:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: LOGRADOURO:Centro de Convenções de Goiânia NÚMERO:s/n
COMPLEMENTO:Teatro Rio Vermelho BAIRRO:Centro MUNICÍPIO:Goiânia UF:GO CEP:74025-020 LOCAL DA
APURAÇÃO: Teatro

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

38.736,00 232.416,006 um automóvel ONIX Chevrolet, 0 km, ano 2017, modelo 2018,
modelo 5L48UJ, básico sem opcionais

DATA: 13/10/2017 20:00 PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 13/10/2017 10:00 a 13/10/2017 20:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: LOGRADOURO:Centro de Convenções de Goiânia NÚMERO:s/n
COMPLEMENTO:Teatro Rio Vermelho BAIRRO:Centro MUNICÍPIO:Goiânia UF:GO CEP:74025-020 LOCAL DA
APURAÇÃO: teatro

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

20,00 80,004 Um conjunto de prêmios, composto por 1 (uma) sacola Zurich e 1
(uma) caneta, no valor de R$ 20,00 (vinte reais).
Receberá, ainda, um envelope numerado para trocar na etapa final
por 1 (uma) caixa com 1(uma) chave de automóvel, visando sua
participação na referida etapa.

DATA: 14/10/2017 20:00 PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 14/10/2017 10:00 a 14/10/2017 20:00
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: LOGRADOURO:Centro de Convenções de  Goiânia NÚMERO:s/n
COMPLEMENTO:Teatro Rio Vermelho BAIRRO:Centro MUNICÍPIO:Goiânia UF:GO CEP:94025-020 LOCAL DA
APURAÇÃO: Teatro

PRÊMIOS

Valor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

20,00 100,005 Um conjunto de prêmios, composto por 1 (uma) sacola Zurich e 1
(uma) caneta

9 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

232.596,0015

10 -  FORMA DE APURAÇÃO:
Serão realizadas nesta promoção, 9 (nove) apurações, das quais participarão os cupons recebidos até 20 (vinte)
minutos antes do horário de encerramento de cada painel, conforme programação do Congresso, sendo 04 (quatro)
realizadas no dia 13.10.2017 e 05 (cinco) realizadas no dia 14.10.2017.
Sem prejuízo da publicidade que o ato de apuração do participante contemplado requer, a urna na qual estejam os
cupons depositados será preservada, permitindo o acesso a ela apenas das pessoas previamente credenciadas
pela empresa autorizada, conforme determina o artigo 4º da Portaria 41/2008.
Em cada uma das apurações acima, realizada imediatamente após o encerramento do painel respectivo, será
sorteado, de forma manual e aleatória, 01 (um) cupom, que se estiver de acordo com as regras aqui estabelecidas,
será declarado vencedor de cada etapa desta Promoção, fazendo jus, ao prêmio respectivo.
Em cada uma das apurações, o contemplado será chamado pelo sistema de som do congresso, a comparecer ao
local da Promotora, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do anúncio de seu nome, na plenária e nas oficinas.
Caso não compareça neste prazo, o seu cupom será desconsiderado desta apuração e descartado; e em seu lugar
será retirado outro, que se submeterá às regras acima.
Não terão validade as inscrições que não preencherem as condições do concurso e que impossibilitarem a
verificação de sua autenticidade, valendo apenas cupons originais. Não serão aceitas cópias dos cupons quer
sejam elas xerográficas ou de qualquer outra modalidade.
Para ser considerado ganhador, o cupom participante deverá estar com todos os dados preenchidos corretamente
e à caneta, e com a pergunta respondida corretamente.
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Caso o cupom retirado não atenda aos requisitos exigidos acima, será retirado outro cupom e assim
sucessivamente até ser retirado o cupom que atenda os requisitos do presente Plano de Operação.
Cada um dos contemplados, além do prêmio descrito no item 5.1 deste Plano, receberá um envelope com um
número, que indicará sua ordem de participação na etapa final desta promoção.

Ao término do último painel, serão convocados todos os 9 (nove) sorteados anteriores a comparecerem ao palco do
referido Teatro, com seus respectivos envelopes numerados. Seguindo a ordem numérica dos envelopes,
escolherão 01 (uma) dentre as 09 (nove) caixas, contendo 01 (uma) chave cada (01) uma.
Para acompanhar esta fase, será chamado 01 (um) membro da Diretoria da Fenacor; um representante da Zurich
Seguros S.A., parceira da Fenacor, nesse sorteio; o Auditor Independente; e 03 (três) representantes da
organização do Congresso, que constituirão a Comissão Auditora do sorteio, responsável pela supervisão e
fiscalização de todas as fases dos sorteios.
Na hipótese deste contemplado não comparecer, ele perderá o direito a participar a partir desta etapa.
Respeitada a ordem acima, cada um dos participantes testará a sua chave, em cada um dos 6 (seis) automóveis
expostos. Caso o automóvel seja acionado, o portador da chave o receberá como prêmio.
Na hipótese de um dos sorteados não comparecer para trocar seu envelope numerado pela caixa contendo 1 (uma)
chave e, restando algum carro sem ser acionado, a(s) chave(s) restante(s) será(ão) acondicionada(s) em uma
caixa, e serão completadas até o número de tantas chaves quantos forem os não premiados; ocasião em que cada
um destes, não premiados, escolherá uma chave, respeitada a ordem numérica original constante nos envelopes
recebidos.
Testarão, assim, as chaves, para determinar o ganhador do prêmio remanescente.

11 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
É vedada a participação nesta promoção de qualquer colaborador ou funcionário da empresa Promotora, da
Agência Návita Comunicação, da Promosorte Promoções e Merchandising Ltda. e demais empresas que tenham
participado da operacionalização desta promoção bem como os membros executivos da FENACOR, seus
acompanhantes e familiares, os prestadores de serviço do evento, os palestrantes e visitantes convidados, bem
como os acompanhantes e familiares dos congressistas.
No ato do sorteio dos cupons, se constatado que o contemplado é um dos impedidos acima, seu cupom será
anulado; e em seu lugar será retirado outro, até que se tenha um cupom válido.
O participante será excluído automaticamente da promoção, em caso de fraude comprovada, podendo, ainda,
responder por crime de falsidade ideológica ou documental.

12 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
O resultado será indicado na mesma hora as apurações, dadas as características deste concurso.

13 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A Promotora efetuará a entrega do prêmio na cidade onde o vencedor mora em até 30 (trinta) dias após o sorteio,
em território nacional. Para tanto, o contemplado deverá apresentar seus documentos pessoais (RG e CPF), bem
como o seu registro SUSEP.
No momento da entrega do prêmio (chaves), cada um dos contemplados deverá assinar um Recibo de Entrega de
Quitação do Prêmio. A assinatura deste documento dá quitação geral e ampla do direito de reclamá-lo.
O prêmio a ser distribuído destina-se ao consumidor contemplado e será entregue em seu nome, sem ônus, sendo
vedada sua transferência antes da entrega.
Na eventualidade do contemplado vir a falecer, o prêmio será entregue ao seu inventariante, que deverá comprovar
tal condição.
O prêmio será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o contemplado; e em perfeito estado de
funcionamento. Após o recebimento, o contemplado, em caso de problemas, deverá procurar a assistência técnica
do fabricante.
Não será permitido ao contemplado trocar seu prêmio por qualquer outro item, tampouco por dinheiro.

14 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
A promoção e seu Regulamento serão divulgados através de materiais de comunicação do evento, pertinentes a
esta promoção durante a realização do 20º Congresso Brasileiro Dos Corretores De Seguros inclusive quanto aos
contemplados. Caso algum interessado queira conhecer os contemplados após a Feira, deverá fazer contato com a
Promotora através do e-mail izabel@navitacom.com.br.
Os Participantes reconhecem e aceitam expressamente que a Promotora não poderá ser responsabilizada por
qualquer dano ou prejuízo oriundos da utilização do prêmio, tampouco possuem qualquer responsabilidade por
quaisquer atos praticados pelos Participantes no período de usufruto do prêmio.

15 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor residente e domiciliado em território nacional,
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desde que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha autorizada;

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

É vedada a apuração por meio eletrônico; Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio,
sem qualquer ônus aos contemplados

Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de
cento e oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou
do término do prazo da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido,
pela empresa autorizada, ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;

Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega
do prêmio, ser representado por seu responsável legal;

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela
promotora, persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Seae/MF;

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

O número do Certificado de Autorização deverá constar obrigatoriamente, de forma clara e precisa, em todo
material utilizado na divulgação da promoção;

A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios
sob pena de descumprimento do plano de distribuição de prêmios;

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que
viabilizem a compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971,
no Decreto nº 70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de
2013, Portaria Seae/MF nº 88 de 2000, e em atos que as complementarem.

Página 4 de  4


