
 

REGULAMENTO DO SORTEIO “PROTEÇÃO 
PREMIADA” 

AÇÃO EM PARCERIA ENTRE SICOOB 
CREDICOCAPEC E A SEGURADORA 
MAPFRE 

1. Regulamento 

1.1 - Período da campanha: de 05/11/2020 
a 30/12/2020. 

 
1.2 - Para participar, o interessado deverá 
efetivar uma proposta de SEGUROS 
GERAIS: Automóvel, Cafezal (exceto 
FUNCAFÉ), Empresarial, Equipamentos 
portáteis, Equipamentos agrícolas, 
Eventos, Residencial e/ou Viagem pelo 
Sicoob Credicocapec. A cada proposta 
efetivada dos produtos mencionados 
acima, o cooperado terá direito a um 
cupom que dará direito ao sorteio de 1 
(um) vale-presente no valor de R$ 1.000,00 
(hum mil reais).  

1.3 - Somente durante a vigência do 
período de Seguros na promoção Black 
Weeks, que compreende de 09/11 a 13/11, 
o cooperado terá direito a um cupom extra 
para o sorteio, recebendo assim 2 (dois) 
cupons. Após este período a promoção 
retornará, sem exceções, à configuração 
original citada no item 1.2 deste 
regulamento.   

1.4 - Cada PA possui uma urna para o 
depósito do cupom, estando eles 
localizados em Franca/SP, Pedregulho/SP, 
Ibiraci/MG, Capetinga/MG. 

 

1.5 - Para concorrer será necessário a 
efetivação de seguros novos. Não serão 
válidas propostas de renovações. 

 

2. Sorteios 

No dia 20 de janeiro de 2021 a partir das  

 

16:00 horas (horário de Brasília) será 
realizado o sorteio online na SEDE do 
Sicoob Credicocapec - localizado na Rua 
Wilson Sabio de Melo, 2770 - Distrito 
Industrial – Franca/SP - CEP: 14406 - 052. O 
segurado sorteado será comunicado. Vale 
lembrar que o seguro deverá estar emitido 
e com as parcelas em dia, caso contrario 
será realizado um novo sorteio.Na referida 
data não haverá restrições ao acesso do 
local do sorteio. 

 
3. Premiação 

Um vale-presente no valor de R$ 1 mil 
(hum mil reais). 
 

4. Quem pode participar 
 

4.1 - Associados do Sicoob Credicocapec 
(pessoa física e Jurídica) 
 
4.2 - Não é permitida a participação dos 
colaboradores do Sicoob Credicocapec. 

 
 

5. Divulgação 

5.1 - A Divulgação dos ganhadores será 
feita através do site da cooperativa 
www.credicocapec.com.br e em nossas 
Redes Sociais (Facebook e Instagram). 

 
5.2 - Nas cidades dos Postos de 
Atendimento do Sicoob Credicocapec. 
 
5.3 - A cooperativa deverá realizar contato 
com o associado ganhador para anunciar 
a premiação. ▼ 

http://www.credicocapec.com.br/
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