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REGULAMENTO – CAP ODONTO
1. Cessão: apenas de participação nos sorteios.
2. Promotora: a Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda., é titular e proprietária de Títulos de
Capitalização, emitidos e administrados pela CAIXA CAPITALIZAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ nº
01.599.296/0001-71
3. Elegibilidade e abrangência geográﬁca: pessoas físicas, residentes em todo território nacional,
maiores de 18 anos que mantiverem seu plano odontológico ativo durante o período de vigência
do título de capitalização.
4. Período de Vigência: a promoção é válida por 12 meses a partir da data de concessão do número
da sorte.
5. Apuração dos contemplados: com o participante receberá da promotora a cessão gratuita do
direito de participação de 1 (um) sorteio por mês, durante a vigência do plano, com o mesmo
número da sorte. Os sorteios terão início no mês subsequente à data de adesão. A
participação ocorrerá por meio do seu número da sorte, composto de forma aleatória por 7
(sete) algarismos, disponibilizados ao participante no momento da sua adesão.
6. Sorteios: os sorteios serão realizados no último sábado de cada mês e são extraídos do resultado
da Loteria Federal do Brasil. Em caso de contemplação, é necessário que o seguro esteja com
as parcelas adimplentes (pagas) para que o segurado tenha direito ao valor do prêmio.
7. Resultados: o resultado da Loteria Federal do Brasil poderá ser acompanhado através do site
http://www.loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/federal, bem como em todas as
casas lotéricas do Brasil. Se, por qualquer motivo, a Loteria Federal não realizar a extração no
sábado previsto, para ﬁns da apuração disposta neste item, será considerada a primeira extração
realizada na data subsequente à prevista.
Para o SORTEIO MENSAL:
Exemplo de extração da Loteria Federal do Brasil:

1º Prêmio

32

8

7

5

2º Prêmio

23

9

6

9

3º Prêmio

62

4

3

6

4º Prêmio

01

2

8

4

5º Prêmio

36

3

9

7

O número extraído do resultado da Loteria Federal seria 8.759.647
Para se obter o número contemplado utiliza-se a tabela abaixo para a conversão do algarismo da
unidade de milhão do número extraído.
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TABELA DE CONVERSÃO
TABELA DE CONVERSÃO
Algarismo da
Considerar
Unidade de Milhão
0a4

0

5a9

1

8. Da contemplação: o contemplado será contatado pelo número do telefone que consta no seu
documento de Adesão ao Plano Odontológico ou por outros meios fornecidos à Promotora,
sendo de responsabilidade do Participante a manutenção dos seus dados cadastrais
atualiza[1]dos junto à Promotora.
9. O participante contemplado autoriza, em caráter irrevogável e irretratável, o uso de seu nome,
imagem e voz para divulgação desta promoção por parte da promotora.
a. Caso a combinação contemplada seja correspondente a um participante que não possua
elegibilidade, sua inscrição será cancelada e o valor do prêmio devido será repassado para a
subscritora dos títulos.
10. Pagamento: o pagamento dos prêmios será efetivado exclusivamente na Caixa Econômica
Federal, caso o contemplado não possua uma conta, poderá indicar uma agência mais próxima
do banco Caixa Econômica Federal para retirar o valor da premiação. O prêmio será livre e
desembaraçado de qualquer ônus para o contemplado.
11. Prazo: o prazo para reclamação do direito ao prêmio, pelo participante contemplado, é aquele
deﬁnido em lei.
12. Fica desde já esclarecido, que os títulos de capitalização, cujos direitos de sorteio são cedidos
aos participantes, são de propriedade da promotora, que conserva sobre eles, à exceção dos
direitos de sorteio, todos os demais direitos e todos os deveres inerentes a esta condição.
13. Títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos e garantidos pela CAIXA
CAPITALIZAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ nº 01.599.296/0001-71. Processo SUSEP
15414.900430/2013-61. A aprovação deste título pela SUSEP não implica, por parte da
Autarquia, incentivo ou recomendação à sua aquisição, representando, exclusivamente, sua
adequação às normas em vigor.

