JAN / 2018

Formulário de Solicitação de
Pagamento de Sorteio

Pelo presente Formulário, eu, ____________________________________________________________ domiciliado na ___________________________________________
____________________________________________________________________________________ na Cidade ______________________________________________,
Estado _______________________________________, titular da carteira de identidade no ______________________________, expedida em ________________________,
pelo _________________________, inscrito no CPF/MF sob o no ______________________________, telefone ( _____ ) ___________________________, declaro ser o
titular do direito de sorteio do título de capitalização, o qual fiz cessão integral do direito de resgate da reserva matemática para a Entidade Filantrópica beneficiada, emitido pela
ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A, CNPJ/MF sob o número 74.267.170/0001-73, com sede na Praça Vinte e Dois de Abril, no 36, Cidade e Estado do Rio de Janeiro e amparado
pelas Condições Gerais e pela Nota Técnica Atuarial aprovadas pela Susep, adquirido na loja __________________________________, sendo ________________________
o número da sorte, solicito o recebimento do valor do prêmio em moeda corrente nacional, valor este que sofrerá os descontos dos tributos incidente.
Tenho ciência de que o pagamento do prêmio de sorteio será realizado em até 15 (quinze) dias úteis, após o recebimento do presente formulário com todos os dados
preenchidos, o qual deve ser encaminhado junto com as cópias do meu CPF, da minha identidade e de comprovante de residência atualizado, além da via de premiação
original que devo destacar do Slip (cupom), para a Caixa Postal 6045 – CEP: 20021-971 – Rio de Janeiro / RJ.

Nesse sentido, com o comprovante do cumprimento da obrigação, na forma acima por mim escolhida, outorgo à ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, desde já, nos termos dos artigos
319 e 320 do Código Civil, quitação plena, geral, irrestrita e irrevogável do valor recebido, para nada mais reclamar, a que título e em que tempo for isentando-se de qualquer
responsabilidade no cumprimento de minha solicitação.

Profissão

Renda Mensal/Patrimônio Estimado1

 Até R$ 1.999,00

Pessoa Politicamente Exposta2

 De R$2.000,00 a R$ 4.000,00

 Acima de R$ 4.000,00  Sim

 Não

Caso o proponente não possua renda mensal, o valor do patrimônio deve ser informado em espécie (real) e diferente de zero.
pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas
relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo. Para mais esclarecimentos sobre pessoas politicamente expostas, consulte www.icatuseguros.com.br/ppe.
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2 Consideram-se

Forma de pagamento

(O sorteado deve ser o titular da conta)

 Crédito em conta
 Ordem de pagamento do Santander S/A, sacável em qualquer agência no prazo de 33 dias úteis, a contar da disponibilização pela Icatu Seguros S/A
DADOS BANCÁRIOS (Preencher em caso de crédito em conta corrente)
Nome do Banco

Não efetuamos pagamentos em Conta Poupança 

Agência

Local: _________________________________________________

Conta Corrente

Data: _________ / ________ / _____________

_____________________________________________________
Assinatura do Cliente

SAC Capitalização: 0800 286 0109 (exclusivo para informações públicas, reclamações ou cancelamentos de produtos adquiridos pelo telefone).
Ouvidoria Icatu Seguros: 0800 286 0047, de 2ª a 6ª, das 8h às 18h, exceto feriados (ao ligar, tenha em mãos o número do protocolo de atendimento).
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