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SEGURO PROTEÇÃO VIDA PREMIADO 

 

Seguro Proteção Vida Premiado é garantido por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., CNPJ 87.376.109/0001-06, Registro Susep 

0507-0, Processo SUSEP 15414.000274/2011-75. O segurado poderá consultar a situação cadastral de sua corretora Santander S.A. – Serviços 

Técnicos, Administrativos e de Corretagem de Seguros, no site www.susep.gov.br, por meio de seu registro na SUSEP 10.0433241, nome 

completo e CNPJ nº 52.312.907/0001-90. Os números da sorte são títulos de capitalização da modalidade incentivo, garantido pela Santander 

Capitalização S.A. - CNPJ nº 03.209.092/0001-02. Processo SUSEP 15414.002100/2010-66. O registro deste plano na SUSEP não implica, por 

parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Consulte previamente as condições gerais do seguro e cessão de 

capitalização disponíveis nas agências ou no site www.santander.com.br.  Canal Ouvidoria 0800 726 0322. 

 

 A Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. cederá, sem qualquer ônus, a cada um 

dos segurados que contratarem o seguro Proteção Vida Premiada, quatro números da sorte para 

participar de sorteios durante 12 (doze) meses. 

 

Os sorteios tomarão como base as extrações da Loteria Federal do Brasil. A cada título será 

atribuído 4 (quatro) números aleatórios distintos dos demais títulos compostos de 6 (seis) 

algarismos para fins de sorteio (número da sorte), cujos números variarão de 000.000 a 999.999. 

 

Cada título concorrerá a 12 sorteios mensais, durante o período de vigência da apólice do seguro 

contratado, sendo realizados no último sábado de cada mês ao longo do prazo de vigência (12 

meses). O primeiro sorteio sempre ocorrerá no mês subsequente a contratação do seguro. No 

momento da renovação do seguro, serão fornecidos novos números de sorteio, que substituirão 

os números anteriores, sendo que estes últimos não terão mais validade. 

 

Participará do sorteio o Segurado que contratar o seguro Proteção Vida Premiada e que esteja 

com todas as mensalidades do seguro em dia. 

 

O não pagamento da parcela mensal do seguro, ou o cancelamento do seguro, implicará na 

perda do direito de participar dos sorteios. 

 

O cliente irá concorrer nos sorteios mensais ao mesmo valor do capital segurado contratado para 

a cobertura de morte, limitado à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O valor do sorteio será 

recalculado sempre que alterado o capital segurado.  

 

O valor do sorteio será sempre o múltiplo de R$ 5.000,00 mais próximo do capital segurado. 

 

Exemplos: 

 

1) Valor contratado de R$ 50.000,00 reajustado pelo IGPM na renovação para  

R$ 54.000,00. Neste caso o cliente estará concorrendo a R$ 55.000,00 

 

2) Valor contratado de R$ 50.000,00 reajustado pelo IGPM na renovação para  

R$ 52.000,00. Neste caso o cliente estará concorrendo a R$ 50.000,00 

 

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 do primeiro ao quinto prêmios da extração da Loteria Federal do último sábado 

do mês, lidos verticalmente nesta ordem, isto é, de cima para baixo. 
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Exemplo de premiação:  

 

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 título sorteado será aquele cujo número para sorteio coincidir com: 

 

Prêmio: 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 anexadas 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. 

 

Havendo um segurado sorteado, a seguradora poderá tornar público o fato, divulgando o 

ganhador do sorteio. 

 

Para consultar os seus números da sorte, acessar: www.santander.com.br/br/pessoa-

fisica/santander/seguros/seguros-pessoal/protecao-vida-premiada 

 

Depois clicar no ícone, Clique aqui 
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