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SANTANDER CAP 

 

 

Condições Gerais 

 

 

I - Objetivo 

 

Art. 1º - A SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S.A., doravante denominada Sociedade de 

Capitalização, institui o Título de Capitalização ora descrito e devidamente 

aprovado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, através do 

processo SUSEP nº 10.005284/00-76. 

 

Art. 2º - O título tem por objetivo a capitalização de um percentual dos pagamentos 

efetuados, na forma do capítulo IX, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, de 

acordo com os critérios estabelecidos nestas Condições Gerais, ressalvada a 

hipótese de cancelamento. 

 

 

II - Definições 

 

Art. 3º -  Para todos os efeitos destas Condições Gerais, fica estabelecido que: 

 

• SUBSCRITOR 

   É a pessoa que subscreve a proposta de aquisição do título, assumindo o 

compromisso de efetuar os pagamentos na forma convencionada nestas 

Condições Gerais. 

 

• TITULAR 

   É o próprio Subscritor ou outra pessoa expressamente indicada pelo mesmo, 

proprietário do título, a quem devem ser pagos os benefícios dele resultantes. 

 

• PROVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO 

   É o montante constituído por percentual dos pagamentos efetuados, o qual 

será capitalizado à taxa de juros mensais de 0,5% (meio por cento) e 
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atualizado pela taxa de remuneração básica aplicada às Cadernetas de 

Poupança, gerando o valor de resgate do título. 

 

 

III - Natureza do Título 

 

Art. 4º - O Título é nominativo, sendo facultada a transferência de titularidade, mediante 

autorização por escrito do titular, acompanhada dos dados cadastrais do 

cessionário para envio de informações relativas ao título. 

 

 

IV - Início de Vigência 

 

Art. 5º - O título entrará em vigor na data do primeiro pagamento. 

 

 

V - Pagamentos 

 

Art. 6º - O título deverá ser pago em 60 (sessenta) pagamentos, nas respectivas datas 

de vencimento. 

 

 § 1º - Caso a data de vencimento coincida com um dia não útil, o pagamento 

deverá ser realizado até o primeiro dia útil posterior. 

 

 § 2º - O valor dos pagamentos será atualizado anualmente, com base na 

variação anual do Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM, referente ao 

período ocorrido entre o 14º e o 2º mês anterior ao do reajuste do pagamento. 

 

Art. 7º - Os pagamentos efetuados após a data de vencimento serão acrescidos da 

atualização e capitalização do título, calculadas na base pro rata die, desde a 

data do vencimento até o efetivo pagamento, e multa moratória no percentual 

de  0,5 % a.m. 

 

 § Único - O valor pago a título de multa moratória não será destinado à 

Provisão de Capitalização, não gerando, consequentemente, qualquer 

incremento aos valores de resgate e sorteio previstos nestas Condições 

Gerais. 
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Art. 8º - A não efetivação dos pagamentos nas respectivas datas de vencimento 

determinará a imediata suspensão do direito aos sorteios previstos nestas 

Condições Gerais. 

 

 § Único – O título com até 3 (três) pagamentos em atraso poderá ser 

reabilitado, mediante a efetivação dos pagamentos devidos, na forma do Art. 

7º, não cabendo ao titular qualquer importância decorrente dos sorteios 

realizados durante o período de suspensão. 

 

 

VI - Cancelamento do Título 

 

Art. 9º - O título será cancelado caso complete 4 (quatro) pagamentos em atraso, 

cabendo ao titular o direito ao recebimento do correspondente valor de resgate, 

na forma estabelecida pelo Art. 18º destas Condições Gerais. 

 

 

VII - Ordenação e Identificação dos Títulos 

 

Art. 10º - Os títulos serão ordenados em série de 100.000 (cem mil) títulos e numerados 

sequencialmente de 00000 à 99.999. 

 

 

VIII - Sorteios 

 

Art. 11º - Critérios para participação nos sorteios: 

 

a) A cada título será atribuído 01 (um) número composto de 5 (cinco) 

algarismos, entre 00.000 a 99.999, denominado Combinação Para Sorteio. 

b) O título será contemplado quando sua combinação para sorteio coincidir com 

o número formado pela unidade simples dos cinco primeiros prêmios das 

extrações da Loteria Federal, realizados todos os sábados, lidos de baixo 

para cima. 

c) Aos títulos sorteados no último Sábado de cada mês, pagar-se-ão prêmios 

brutos referentes à 2.000 (duas mil) vezes o valor do último pagamento 

efetuado. Para os títulos sorteados nos demais sábados do mês, pagar-se-ão 
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prêmios brutos referentes à 500 (quinhentas) vezes o valor do último 

pagamento efetuado. 

d) Durante a vigência do título haverá 3 (três) sorteios especiais. O primeiro será 

na segunda quarta-feira do mês de abril de 2.001 e o valor do prêmio bruto 

será de 1.000 (hum mil) vezes o valor do último pagamento efetuado. O 

segundo sorteio especial será na segunda quarta-feira do mês de janeiro de 

2.002 e o valor do prêmio bruto será de 600 (seiscentas) vezes o valor do 

último pagamento efetuado. O último sorteio especial será na segunda 

quarta-feira do mês de dezembro de 2.002 e o valor do prêmio bruto será de 

3.000 (três mil) vezes o valor do último pagamento efetuado. O critério para 

determinação do título contemplado no sorteio especial será o mesmo 

estabelecido no item “b” deste artigo, com exceção do dia, que no lugar do 

sábado será na quarta-feira. 

e) O sorteio não implica no cancelamento do título. Caso o título seja sorteado, a 

SANTANDER CAPITALIZAÇÃO assumirá o pagamento, uma única vez, de 

todas as parcelas restantes até completar os 60 (sessenta) meses do período 

de vigência, mesmo que o cliente venha a ser sorteado mais de uma vez. 

Mesmo após ter sido sorteado, o cliente continuará concorrendo aos demais 

sorteios normalmente e, no final do período de vigência, resgatará 100% do 

valor do título. 

f) Caso não ocorra o Sorteio pela Loteria Federal nas datas previstas, será 

considerada a apuração que a Caixa Econômica Federal vier a determinar 

como substituta para o sorteio não realizado. 

g) Cessando os Sorteios da Loteria Federal pela Caixa Econômica Federal, por 

motivo de força maior ou caso fortuito, a SANTANDER CAPITALIZAÇÃO os 

promoverá em suas dependências, no prazo máximo de 15 dias, com livre 

acesso ao Titular, promovendo, na ocasião, ampla divulgação e contando 

com a presença obrigatória de um representante da auditoria independente. 

h) Os prêmios de sorteio são brutos, incidindo imposto de renda, conforme 

legislação em vigor, cabendo ao titular receber o prêmio de sorteio pelo seu 

valor líquido. 

 

Art. 12º - O título sorteado continuará em vigor, concorrendo, inclusive aos demais 

sorteios previstos nestas Condições Gerais. 
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Art. 13º - O subscritor do título contemplado em sorteio será notificado deste fato pela 

Santander Capitalização, por escrito, mediante aviso de recebimento, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de sorteio. 

 

Art. 14º - Os valores devidos a título de sorteio serão atualizados monetariamente pela 

taxa de remuneração básica aplicada às cadernetas de poupança, desde a 

data da realização do sorteio até o efetivo pagamento ao Titular. 

 

 

IX - Provisão de Capitalização 

 

Art. 15º - O percentual do pagamento destinado à constituição da Provisão de 

Capitalização corresponde a: 

 

Parcelas     Cota de Capitalização 

 

1, 2 e 3 

4, 5, . . . . . . 60 

 

 

10% 

90,173% 

 

 

 

Art. 16º - A Provisão de Capitalização será atualizada mensalmente pela taxa de 

remuneração básica aplicada às cadernetas de poupança e capitalizada à taxa 

de 0,5 % ao mês. 

 

 § 1º - Para efeito do disposto no caput, o cálculo da Provisão de 

Capitalização será realizado no 1º dia útil do mês seguinte ao da atualização, 

considerando, para fins de atualização, a variação da taxa de remuneração 

básica aplicada às cadernetas de poupança do 1º dia do mês imediatamente 

anterior. 

 

 § 2º - No caso de alteração ou extinção da aludida taxa de remuneração, 

será utilizado o índice definido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP, para sua substituição. 

 

 

X - Resgate 
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Art. 17º - A partir do término do prazo de vigência, desde que todos os pagamentos 

tenham sido efetuados, o titular terá direito ao resgate do título, correspondente 

à Provisão de Capitalização, calculada na forma estabelecida pelos artigos 15 

e 16. 

 

Art. 18º - Independentemente do número de pagamentos efetuados, o título poderá ser 

resgatado antecipadamente, mediante pagamento ao titular, após 12 (doze) 

meses contados a partir do início de vigência, da importância resultante da 

aplicação do percentual, definido na tabela abaixo, sobre o saldo da Provisão 

de Capitalização, constituída pelos pagamentos efetuados até a data de 

solicitação do resgate. 

 

Percentual de resgate 

 

1ª  à  12ª Parcela 

13ª  à  60ª Parcela 

 

90% da reserva matemática 

100% da reserva matemática 

 

 

 

Art. 19º - Os valores de resgate serão atualizados monetariamente pela taxa básica de 

remuneração aplicada às cadernetas de poupança e capitalizados à taxa de 

juros de 0,5 % a.m., desde a data de solicitação até o efetivo pagamento ao 

titular. 

 

 § Único - No caso de solicitação de resgate posterior ao término do prazo de 

capitalização, a atualização e capitalização dar-se-á (ão) desde o término deste 

prazo até o efetivo pagamento ao titular. 

 

 

XI - Impostos e Taxas 

 

Art. 20º - Os impostos e taxas incidentes ou que venham a incidir sobre o título serão de 

inteira responsabilidade do Subscritor ou titular , conforme o caso. 

 

 

XII - Informações 
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Art. 21º - A cada 6 (seis) meses, será enviado extrato ao titular com a posição atualizada 

do título. 

 

 § Único – Independentemente da periodicidade estabelecida no caput, a 

Sociedade de Capitalização prestará quaisquer informações ao Subscritor / 

Titular do título sempre que solicitado. 

 

 

XIII – Foro 

 

Art. 22º - O foro competente para dirimir eventuais questões oriundas destas Condições 

Gerais será, sempre, o do domicílio do Subscritor ou do Titular. 

 


