REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO
REGULAMENTO PROMOÇÃO NATAL DE OKM – Nº 2020/01767
CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 01.009575/2020
1 - EMPRESAS PROMOTORAS:
1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A.
Endereço: VISCONDE DO RIO BRANCO Número: 1488 Complemento: CONJ 501
ANDAR 05
COND UNIVERSE LIFE SQUAREBLOCO UNIVERSE LIFE SQUARE Bairro: CENTRO Município: CURITIBA UF:
PR CEP:80420-210
CNPJ/MF nº: 25.027.928/0001-90
2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Sorteio
3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.
4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
02/11/2020 a 17/12/2020
5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
02/11/2020 a 15/12/2020
6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
A cada contrato de locação fechado (não importando o valor) nas imobiliárias parceiras participantes da promoção
“PROMOÇÃO NATAL DE 0KM” utilizando os serviços da CredPago vale uma chance para concorrer, sendo assim
uma chance por contrato. O corretor/ atendente de locação registrado na plataforma da CredPago deverá
cadastrar, em um hotsite específico da promoção, os dados do contrato realizado junto dos seus demais dados
como nome, telefone, e-mail e endereço completo. Após o preenchimento dos dados, o próprio hotsite gerará um
número da sorte para que o cliente concorra à promoção.
7 - QUANTIDADE DE SÉRIES:
1
8 - QUANTIDADE DE ELEMENTOS SORTEÁVEIS POR SÉRIE:
100.000

9 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:
DATA: 17/12/2020 18:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 02/11/2020 00:00 a 15/12/2020 23:00
DATA DO SORTEIO DA LOTERIA FEDERAL: 16/12/2020
NUMERAÇÃO DA(S) SÉRIE(S):
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Rua Sombrio NÚMERO: 190 BAIRRO: Saguaçu
MUNICÍPIO: Joinville UF: SC CEP: 89221-547
LOCAL DA APURAÇÃO: CredPago
PRÊMIOS
Quantidade

Descrição

Valor R$

Valor Total R$

Série Inicial

Série Final

Ordem

10

1º ao 10º prêmioVale compras no
valor de R$ 1.000 (mil reais) que será
pago através de cartão pré-

1.000,00

10.000,00

0

0

1

Página 1 de 5

PRÊMIOS
pago GloryaCard
1

Carro Renault Kwid Zen 2021: •
Abertura Interna do Porta-malas •
ABS • Air Bag • Ar Condicionado •
Desembaçador Traseiro • Direção
Elétrica

40.000,00

40.000,00

0

0

2

10 - PREMIAÇÃO TOTAL:
Quantidade Total de Prêmios

Valor total da Promoção R$

11

50.000,00

11 - FORMA DE APURAÇÃO:
2.1 – Primeiro prêmio: será ganhador do 1º prêmio, o participante que possuir o número da sorte cujo número coincida com o
número formado pela unidade simples do 1º ao 5º prêmio da Loteria Federal do dia 17/12/2020, lido de cima para baixo.
Exemplificando - Resultado hipotético da Loteria Federal do dia 17/12/2020:
1º prêmio
2º prêmio
3º prêmio
4º prêmio
5º prêmio

32.485
45.983
37.442
18.666
22.999

Será contemplado o portador do número da sorte contendo o nº 53.269
2.2 - Segundo prêmio: será ganhador do 2º prêmio o participante que possuir o número da sorte cujo número coincida com o
número formado pela dezena simples do 1º ao 5º prêmio da Loteria Federal do dia 17/12/2020, lida de cima para baixo.
Exemplificando - Resultado hipotético da Loteria Federal do dia 17/12/2020:
1º prêmio
32.485
2º prêmio
45.983
3º prêmio
37.442
4º prêmio
18.666
5º prêmio
22.999
Será contemplado o portador do Cupom número da sorte o nº 88.469.

2.3 - Terceiro prêmio: será ganhador do 3º prêmio o participante que possuir o número da sorte cujo número coincida com o
número formado pela centena simples do 1º ao 5º prêmio da Loteria Federal do dia 117/12/2020, lida de cima para baixo.
Exemplificando - Resultado hipotético da Loteria Federal do dia 17/12/2020:
1º prêmio
32.485
2º prêmio
45.983
3º prêmio
37.442
4º prêmio
18.666
5º prêmio
22.999
Será contemplado o portador do número da sorte contendo o nº 49.469
2.4 – Quarto prêmio: será ganhador do 4º prêmio o participante que possuir o número da sorte cujo número da sorte coincida
com o número formado pelos números da unidade simples, dezena simples e centena simples do sorteio do 4º prêmio da
Loteria Federal do dia 17/12/2020 juntamente com os números da unidade simples e dezena simples do 5º prêmio da Loteria
Federal, lido da direita para a esquerda.
Exemplificando - Resultado hipotético da Loteria Federal do dia 17/12/2020:
1º prêmio
32.485
2º prêmio
45.983
3º prêmio
37.442
4º prêmio
18.666
5º prêmio
22.999
Será contemplado o portador do número da sorte contendo o nº 66.699
2.5 – Quinto prêmio: será ganhador do 5º prêmio o participante que possuir o número da sorte cujo número da sorte
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coincida com o número formado pela unidade simples, dezena simples e centena simples do sorteio do 1º prêmio da Loteria
Federal do dia 17/12/2020, juntamente com o número da unidade simples e dezena simples do sorteio do 3º prêmio da Loteria
Federal do dia 17/12/2020, lido da direita para a esquerda.
Exemplificando - Resultado hipotético da Loteria Federal do dia 17/12/2020:
1º prêmio
32.485
2º prêmio
45.983
3º prêmio
37.442
4º prêmio
18.666
5º prêmio
22.999
Será contemplado o portador do número da sorte contendo o nº 58.424
2.6 – Sexto prêmio: será ganhador do 6º prêmio o participante que possuir o número da sorte cujo número coincida com o
número formado pela unidade simples e dezenas simples do 1º e 2º prêmio, e pela unidade simples do 3º da Loteria Federal do
dia 17/12/2020, lido da direita para a esquerda.
Exemplificando - Resultado hipotético da Loteria Federal do dia 17/12/2020:
1º prêmio
32.485
2º prêmio
45.983
3º prêmio
37.442
4º prêmio
18.666
5º prêmio
22.999
Será contemplado o portador do número da sorte contendo o nº 58.382
2.7 – Sétimo prêmio: será ganhador do 7º prêmio o participante que possuir o número da sorte cujo número coincida com o
número formado pelos dois primeiros números do 3º e 4º prêmio, e pelo primeiro número do 5º da Loteria Federal do dia
17/12/2020, lido da direita para a esquerda conforme ordem que aparecem.

Exemplificando - Resultado hipotético da Loteria Federal do dia 17/12/2020:
1º prêmio
32.485
2º prêmio
45.983
3º prêmio
37.442
4º prêmio
18.666
5º prêmio
22.999
Será contemplado o portador do número da sorte contendo o nº 24.669
2.8 – Oitavo prêmio: será ganhador do 8º prêmio o participante que possuir o número da sorte cujo número coincida com o
número formado pela centena simples do 1º ao 5º prêmio da Loteria Federal do dia 17/12/2020, lida de baixo para cima.

Exemplificando - Resultado hipotético da Loteria Federal do dia 17/12/2020:
1º prêmio
32.485
2º prêmio
45.983
3º prêmio
37.442
4º prêmio
18.666
5º prêmio
22.999
Será contemplado o portador do número da sorte contendo o nº 96.494
2.9 – Nono prêmio: será ganhador do 9º prêmio o participante que possuir o número da sorte cujo número coincida com o
número formado pela dezena simples do 1º ao 5º prêmio da Loteria Federal do dia 17/12/2020, lida de baixo para cima.
Exemplificando - Resultado hipotético da Loteria Federal do dia 17/12/2020:
1º prêmio
32.485
2º prêmio
45.983
3º prêmio
37.442
4º prêmio
18.666
5º prêmio
22.999
Será contemplado o portador do número da sorte contendo o nº 96.488
2.10 – Décimo prêmio: será ganhador do 10º prêmio o participante que possuir o número da sorte cujo número coincida com o
número formado pela unidade simples do 1º ao 5º prêmio da Loteria Federal do dia 17/12/2020, lida de baixo para cima.
Exemplificando - Resultado hipotético da Loteria Federal do dia 17/12/2020:
1º prêmio
32.485
2º prêmio
45.983
3º prêmio
37.442
4º prêmio
18.666
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5º prêmio
22.999
Será contemplado o portador do número da sorte contendo o nº 96.235
2.11 – Décimo primeiro prêmio: será ganhador do 11º prêmio o participante que possuir o número da sorte cujo número da sorte
coincida com o número formado pela unidade simples, dezena simples e centena simples do sorteio do 3º prêmio da Loteria
Federal do dia 17/12/2020, juntamente com o número da unidade simples e dezena simples do sorteio do 5º prêmio da Loteria
Federal do dia 17/12/2020, lido da direita para a esquerda.
Exemplificando - Resultado hipotético da Loteria Federal do dia 17/12/2020:
1º prêmio
32.485
2º prêmio
45.983
3º prêmio
37.442
4º prêmio
18.666
5º prêmio
22.999
Será contemplado o portador do número da sorte contendo o nº 24.499

12 - CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
Não poderão participar da promoção, assim como, consequentemente, não concorrerão ao prêmio, corretores/ atendentes de
locação que não estejam devidamente cadastrados na plataforma da CredPago.
13 - FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
Promoção bem como seus respectivos resultados serão divulgados através de mídias digitais como redes sociais, sites e blogs.
A CredPago realizará essa divulgação junto da Imobiliária participante, onde ambas também notificarão o ganhador para
retirada do seu prêmio por meio das informações obtidas no cadastro do hotsite que a CredPago disponibilizará.
14 - ENTREGA DOS PRÊMIOS:
A entrega do prêmio será realizada na imobiliária onde o contrato foi efetivamente feito podendo assim variar o endereço de
entrega de acordo com a localidade da imobiliária participante. O prêmio será entregue por meio de uma carta de compromisso,
onde serão livres e desembaraçados de quaisquer ônus. O prêmio físico será entregue dentro do prazo de 30 (trinta) dias após
a data de apuração.

15 - DISPOSIÇÕES GERAIS:
1- O número do Certificado de Autorização emitido pela SECAP constará, obrigatoriamente, de forma clara, precisa e
destacada,
em todo material utilizado na divulgação da Promoção, bem como no cupom a ser utilizado na promoção e no Regulamento.
2- A Empresa Promotora comprovará, junto à SECAP/ME, em no mínimo 8 dias antes da data do sorteio o comprovante de
propriedade dos prêmios.
3- Produtos como: medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de estampido, bebidas alcoólicas, fumo e
seus derivados não poderão participar desta promoção conforme veto do Art. 10º do Decreto nº 70.951/72.
4 - Não serão contemplados contratos que na data de sorteio não estejam ativos e adimplentes com a CredPago.

16 - TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor 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;
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As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;
Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;
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.
Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv e cada arquivo poderá ter até 15MB.
A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

Documento assinado eletronicamente por Marina Harumi Okubo, Coordenadora-Geral de
Regulação de Promoção Comercial, em 01/10/2020 às 18:33, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador QOT.WCE.DMO
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