
 

 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO SICOOBCARD 

“Usou, Ganhou do Sicoob Credicocapec” 

Sorteio: Um Smartphone Galaxy S9 
 

Período da Campanha: 

 De 01/11/2019 à 31/12/2019. 

Público Alvo: 

 Associados Credicocapec com conta ativa que possuem o cartão habilitado na modalidade 

crédito. 

Premiação:  

 1 Celular Samsung S9. 

Regulamento 

 A cada R$ 100,00 em compras no período da Campanha na função crédito, o associado terá 
direito a 1 cupom para concorrer ao sorteio do Samsung Galaxy S9; 

 Cada um dos nossos P.A’s (Postos de Atendimento) terá uma urna para depósito dos cupons, 
estando elas nos seguintes endereços:   
 PA 00 – Franca (Unidade I) / Avenida Wilson Sábio de Mello, 3100 - Distrito Industrial 
 PA 01 – Pedregulho / Av Orestes Quércia, nº 621 - Rural, Pedregulho 
 PA 02 – Ibiraci - Rua Barão do Rio Branco, 1099 – Ipiranga 
 PA 03 – Claraval / Rodovia MG 344 km 01 s/nº - Zona Rural 
 PA 04 – Capetinga / Rua Joaquim Luiza, nº 390 - Bairro Joaquim Júlio 
 PA 05 – Franca (Unidade II) / Av. Hugo Betarello, 3760 - Esplanada Primo Menegheti 

 

 Os comprovantes são cumulativos, portanto, podem ser somados até que cheguem ao valor 
de R$100,00 (Cem Reais); 

 O cupom deverá ser retirado em um de nossos P.A’s do Sicoob Credicocapec mediante a 
apresentação do cupom de compra na função crédito; 

 Serão aceitas compras realizadas através do Cartão de Crédito do SICOOB CREDICOCAPEC 
nas lojas físicas e on-line; 

 Não é permitida a participação dos colaboradores do Sicoob Credicocapec. 
 
Regra de Apuração: 



 

 

 O sorteio acontecerá no dia 27 de janeiro de 2020, na sede da Cooperativa Sicoob 
Credicocapec localizada na Avenida Wilson Sábio de Mello, 3100 – Distrito Industrial – 
Franca/SP (podendo este ser alterado, com aviso prévio) 
 

 O associado sorteado, deverá estar com o cartão de crédito em estado não cancelado  
e adimplente junto ao Sicoob Credicocapec. 

 Para a premiação, caberá à Credicocapec verificar se a compra foi realizada dentro dos 
parâmetros definidos neste regulamento e se o sorteado está apto a ser contemplado. Caso 
o primeiro não esteja dentro das condições previstas neste instrumento, a cooperativa 
deverá realizar o sorteio de um novo associado. Deverão ser sorteados quantos forem 
necessários para a entrega do prêmio. 

 

SOBRE O SORTEIO 

 
Entrega do Prêmio: 
 

 O prêmio poderá ser entregue em até 30 dias após a realização do sorteio. 
 
 

Divulgação dos Resultados 

 A divulgação do ganhador será transmitida em nossas redes sociais 
Facebook, Instagram/ @Credicocapec) 

 O associado contemplado no sorteio desta campanha autoriza a utilização de sua imagem 
de forma gratuita e por tempo indeterminado, com finalidade de divulgação do resultado. O 
ganhador não terá nenhum tipo de ônus no recebimento do prêmio. 

 Todos os cupons, de todas as unidades, serão transferidos para uma única urna na Sede 
(Avenida Wilson Sábio de Mello, 3100 - Distrito Industrial, Franca/SP) da cooperativa, para a 
realização do sorteio.  

 
Configurações do Prêmio  
 

 Smartphone Samsung Galaxy S9 

 Dual Chip 

 Android 8.0 

 Câmera 12MP 

 4GB RAM 

 128GB 



 

 

 Processador Octa-Core 

 Tela de 5,8’’  
 
 


