Resumo das Condições Gerais do CENTRO OESTE CAP
Título de Capitalização de Pagamento Mensal da Modalidade Popular.

Ao adquirir o CENTRO OESTE CAP – Título de Capitalização de Pagamento Mensal, da
Modalidade Popular, emitido pela Invest Capitalização S.A. – INVESTCAP (CNPJ n.º
93.202.448/0001-79; Endereço Av. Carlos Gomes 222/1001 - 10º andar, Auxiliadora, Porto
Alegre/RS, CEP: 90480-000) – você concorrerá aos sorteios previstos neste Título e ajudará
pessoas que convivem com câncer, oferecendo resoluções sócio-assistenciais com agilidade e
eficácia, uma vez que a integralidade (100%) do direito de resgate do seu CENTRO OESTE CAP
será cedido, sem nenhum ônus, à ASSOCIAÇÃO DO COMBATE AO CÂNCER DO CENTRO-OESTE
DE MINAS - ACCCOM (CNPJ 00.580.644/0001-04, Rua Topázio, 500, Niterói, Divinópolis/MG).
Condições para aquisição: Poderão adquirir o CENTRO OESTE CAP, pelo preço indicado no
anverso, as pessoas físicas, maiores de 16 (dezesseis) anos, ou as pessoas jurídicas, que
preencherem, de forma legível, o canhoto da cautela, concordando, de forma expressa, com a
cessão integral (100%) do direito de resgate à ASSOCIAÇÃO DO COMBATE AO CÂNCER DO
CENTRO-OESTE DE MINAS - ACCCOM. “É proibida a venda de título de capitalização a menores
de dezesseis anos – Art. 3.º, I do Código Civil”. Locais para aquisição: O CENTRO OESTE CAP
poderá ser adquirido em qualquer ponto de venda cadastrado. Objetivo: A contratação do
CENTRO OESTE CAP é apropriada principalmente na hipótese do Consumidor estar interessado
em participar dos sorteios nele previstos. A aprovação deste Título pela SUSEP, não implica,
por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação à sua aquisição, representando,
exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. Natureza do Título: Este Título de
Capitalização foi aprovado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP – através do
Processo SUSEP indicado no anverso desta cautela. A versão completa destas Condições Gerais
está disponível para consulta no site www.centrooestecap.com.br e www.susep.gov.br.
Vigência: A vigência do CENTRO OESTE CAP é de 12 meses. Pagamentos: Caso seja de seu
interesse seguir com os pagamentos das demais parcelas do CENTRO OESTE CAP e concorrer a
prêmios pela Loteria Federal você deverá obter as guias de pagamentos das demais parcelas,
sem ônus, (i) acessando o site www.centrooestecap.com.br ou (ii) diretamente na sede do
distribuidor na Rua Rio de Janeiro, nº 227, Centro, Divinópolis/MG. Apenas serão considerados
como pagamentos subsequentes do seu título de capitalização aqueles que forem realizados
através da quitação dos boletos de cobrança obtidos através de uma das formas antes
referidas (com base no número e edição deste título). A AQUISIÇÃO DE UM NOVO CENTRO
OESTE CAP NÃO CONFIGURARÁ O PAGAMENTO DE PARCELA MENSAL DE TÍTULO ADQUIRIDO
ANTERIORMENTE. Assim a soma dos CENTRO OESTE CAP adquiridos não se constitui forma de
pagamento mensal. O não pagamento de qualquer das parcelas subsequentes a aquisição do
Título, até os seus respectivos vencimentos, determinará a suspensão do direito de
participação no sorteio do mês não pago. O Título será cancelado após você deixar de pagar 02
(duas) parcelas consecutivas. Sorteios: Ao adquirir o CENTRO OESTE CAP você concorrerá nos
sorteios descritos abaixo, divididos em três modalidades distintas. Os títulos contemplados em
qualquer uma das modalidades previstas serão resgatados e não concorrerão aos próximos
sorteios. Sorteios da Modalidade “Globo Premiado”: Você concorrerá a 04 (quatro) sorteios
que se realizarão, exclusivamente, no primeiro mês de vigência, na data indicada no anverso.

Para tanto, estão impressos no anverso dois conjuntos de 20 dezenas aleatórias e sem
repetição entre si, compreendidas entre 01 e 60. Para a apuração do Título contemplado será
utilizado um globo contendo 60 bolas numeradas de 01 a 60. Desse globo serão retiradas
aleatoriamente tantas bolas quantas sejam necessárias, uma de cada vez e pausadamente,
sem reposição das bolas, até que um ou mais Títulos tenham um conjunto com todas as suas
20 dezenas sorteadas. Os Títulos contemplados em cada um dos sorteios farão jus ao
respectivo prêmio indicado no anverso. Havendo mais de um CENTRO OESTE CAP
contemplado em cada sorteio, o prêmio sorteado será rateado pela quantidade de títulos que
tiveram contemplação, em partes iguais. Sorteios da Modalidade “Giro Premiado”/“Giro da
Sorte”: Cada CENTRO OESTE CAP contém impresso um “Número da Sorte”, distinto dos
demais, composto de 6 (seis) algarismos, compreendido entre “000.000” e “499.999”, o qual
será utilizado para concorrer aos sorteios do “Giro da Sorte”. Estes sorteios ocorrerão
exclusivamente no primeiro mês de vigência, através de instrumentos próprios, quando serão
sorteados 20 (vinte) números aleatórios e distintos que identificarão os 20 (vinte) “Números
da Sorte” contemplados, que farão jus aos prêmios desta modalidade indicados no anverso.
Sorteios da Modalidade “Loteria Federal”: Os sorteios desta modalidade também utilizarão
como número de participação o “Número da Sorte”. Cada CENTRO OESTE CAP concorrerá a 11
(onze) sorteios nesta modalidade que serão realizados mensalmente, entre o 2º (segundo) e o
12º (décimo segundo) mês de vigência, pela extração da Loteria Federal realizada no último
sábado de cada mês, desde que você pague as parcelas subsequentes à primeira do seu
CENTRO OESTE CAP. Vide mais informações nas Condições Gerais do Título. Local do sorteio:
Os sorteios das Modalidades “Globo Premiado” e “Giro Premiado” serão realizados pela
INVESTCAP, na presença de Auditor Independente, na Rua Francisco Ferreira Lopes, nº 33,
Centro, Divinópolis/MG, no horário e dia indicados no anverso. O local da realização do sorteio
é de livre acesso aos adquirentes do CENTRO OESTE CAP. Requisitos e prazo para entrega dos
Prêmios: Para o recebimento do prêmio, o adquirente do CENTRO OESTE CAP sorteado deverá
comparecer na Rua Rio de Janeiro, nº 227, Centro, Divinópolis/MG, munido do CENTRO OESTE
CAP original contemplado, em perfeito estado de conservação; cópia simples do seu RG; do
CPF e de comprovante de residência emitido a menos de 90 (noventa) dias. A INVESTCAP
pagará o prêmio em até 15 (quinze) dias úteis da apresentação da documentação exigida.
Prescrição: Todos os direitos e obrigações decorrentes deste Título, incluindo, resgate e
sorteio, cessam, automaticamente e de pleno direito, no prazo estabelecido na legislação em
vigor. Foro: O Foro competente para dirimir eventuais questões oriundas destas Condições
Gerais será, sempre, o do domicílio do Titular. Contato: (37) 3212-5138.
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