
 
 

 
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., adquirirá da Santander Capitalização S.A., CNPJ 
03.209.092/0001-02 títulos de capitalização relativos ao Produto Prestamista registrado na 
Superintendência Seguros Privados – SUSEP sob o nº 15414.648660/2021-14.  

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., cederá em qualquer ônus a cada um dos 
segurados que compõem o grupo das apólices de Seguro Prestamista, um número da sorte para 
participar de sorteios por até 12 (doze) meses.  

A cada título serão atribuídos 1 (um) número aleatório distinto dos demais títulos compostos de 6 
(seis) algarismos para fins de sorteio (número da sorte), cujos números variarão de 000.000 a 999.999, 
os sorteios tomarão como base as extrações da Loteria Federal do Brasil.  

Cada título concorrerá a sorteios mensais por até 12 meses, sendo realizado no último sábado de 
cada mês ao longo do prazo de vigência (de acordo ao seu contrato, sendo no máximo 12 meses).  

Será contemplado o título que contiver um dos números para sorteio coincidente com o número 
formado com o algarismo da dezena simples do primeiro prêmio seguido dos algarismos das unidades 
simples dos cinco primeiros prêmios da extração da Loteria Federal do último sábado do mês, lidos 
verticalmente nesta ordem, isto é, de cima para baixo. 
 

Extração da Loteria Federal: 

1º prêmio 5 2 3 5 8 

2º prêmio 4 7 1 5 2 

3º prêmio 8 5 3 6 9 

4º prêmio 6 8 2 4 3 

5º prêmio 2 4 6 8 9 

 

 

 O número sorteado seria: 582.939 

 
 Caso não haja extração da Loteria Federal do Brasil em uma das datas previstas, nem na imediata que a 
substitua, o sorteio será realizado pela extração subsequente da Loteria Federal do Brasil.   
 
Se a Caixa Econômica Federal não realizar as extrações substitutas, suspender definitivamente a 
realização das extrações da Loteria Federal, modificar as referidas extrações de forma que não mais 
coincidam com as premissas fixadas no corpo deste item, ou se houver qualquer impedimento à 
vinculação da Loteria Federal aos sorteios previstos neste plano, a Santander Capitalização S.A. 
promoverá os sorteios com aparelhos próprios, em local de livre acesso ao público, sob fiscalização de 
auditoria independente e nas condições estipuladas neste item, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 
contar da data do sorteio não realizado, dando ampla e prévia divulgação do fato, através de mídia  
impressa. O título deixará de concorrer aos sorteios após o término do prazo de vigência ou quando 
solicitado o resgate antecipado, quando o título for sorteado ou cancelado. 


