CAMAPNHA DO 5º ANIVERSÁRIO SICOOB SECOVICRED MG
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CAMPANHA 5º ANIVERSÁRIO SICOOB SECOVICRED

1. DEFINIÇÃO OBJETIVOS
A Campanha “5º Aniversário Premiado Sicoob Secovicred” denominada para Cooperativa Sicoob
Secovicred MG, CNPJ 14.913.919/0001-80, é uma promoção que tem por objetivo comemorar o
aniversário de 5 anos da Cooperativa, associando ao fomento dos negócios, a saber: liberação de
créditos e integralização espontânea de capital.

2. PARTICIPANTES
Participarão da Campanha “5º Aniversário Premiado Sicoob Secovicred” todos os associados à
cooperativa Sicoob Secovicred MG, que estiverem em dia com as suas obrigações. Não será permitida
a participação de dirigentes, menor aprendiz, qualquer associado que tenha vínculo empregatício
com a cooperativa Sicoob Secovicred.

3. PERÍODO ELEGÍVEL: 02/10/17 a 30/12/17

4. MECÂNICA
4.1 Liberação de operação de crédito em qualquer modalidade oferecida pela Cooperativa.


A cada R$ 5.000,00 de empréstimo o Cooperado terá direito a 02 (dois) cupons, limitado a 20
cupons por operação liberada.

4.2 Integralização espontânea de capital no Sicoob Secovicred MG



Pessoa Jurídica: a cada R$ 100,00 integralizados espontaneamente o Cooperado terá direito
a 01(um) cupom.
Pessoa Física: a cada R$ 50,00 integralizados espontaneamente o Cooperado terá direito a
01(um) cupom.

No ato da contratação da operação de crédito ou integralização espontânea de capital, o associado
poderá retirar o cupom a que faz jus.
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5. PREMIAÇÃO


4 tablets da marca Samsung

6. REGRAS
Para retirar a premiação, o contemplado deverá ser associado à Cooperativa, estar adimplente e ter
a sua conta capital com a integralização continuada em dia.

7. DATA DO SORTEIO: 01 de dezembro de 2017

8. APURAÇÃO DOS SORTEIOS
Para as premiações, caberá à Cooperativa verificar se o contemplado atende ao exposto nas regras
para apuração, conforme item 6 deste regulamento.
Caso o primeiro sorteado não esteja dentro das condições previstas neste instrumento, a cooperativa
deverá realizar o sorteio de um novo associado e assim sucessivamente.

9. ENTREGA DOS PRÊMIOS
Os prêmios serão entregues em até 20 dias após a realização do sorteio mediante a apresentação de
documentos pessoais, sendo entregue somente para o ganhador maior de idade. Caso o ganhador
seja menor de 18 anos, deverá vir acompanhado dos pais ou responsáveis para a retirada do prêmio.

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os associados contemplados nos sorteios desta campanha autorizam a utilização da sua imagem de
forma gratuita e por tempo indeterminado, com finalidade de divulgação do resultado.
Dúvidas e controvérsias originadas deste regulamento serão dirimidas pela Diretoria Executiva do
Sicoob Secovicred.
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