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BANCA PREMIADA PERNAMBUCANAS

Diante do aceite do presente Termo e Condições Gerais de Uso do BANCA PREMIADA 
PERNAMBUCANAS, disponibilizado pela AXA ASSISTANCE (Inter Partner Assistance Prestadora 
de Serviços de Assistência 24h Ltda. CNPJ 52.570.231/0001-34), o CONTRATANTE, pessoa natural, 
com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos, está de acordo com as seguintes condições 
inerentes ao serviço ora adquirido: 

1. OBJETO E PREÇO 

1.1. A AXA ASSISTANCE disponibilizará ao CONTRATANTE, através das lojas de varejo físicas 
Pernambucanas, o produto BANCA PREMIADA PERNAMBUCANAS, que confere ao CONTRATANTE 
os seguintes benefícios: (a) o direito a participar de 01 (um) sorteio mensal, realizado pela Loteria 
Federal e de responsabilidade da AXA ASSISTANCE em conjunto com sua parceira de Capitalização, 
conforme previsto no Item 7 abaixo, concorrendo aos prêmios também descritos no referido item, 
lastreados por títulos de capitalização subscritos pela AXA ASSISTANCE e emitidos pela sociedade 
de capitalização ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A. (“Sorteio(s)”); (b) assistência prestada pela AXA 
ASSISTANCE de busca e indicação de profissionais capacitados para realização de serviços de 
interesse do CONTRATANTE, sendo que a contratação e pagamento do profissional indicado é 
opcional e de inteira responsabilidade do CONTRATANTE. Para maiores informações e indicação dos 
profissionais basta o CONTRATANTE ligar para o número indicado em seu cupom; e (c) em parceria 
com o UOL, o direito de acesso aos produtos UOL denominados “Banca Digital UOL” e “Conteúdo 
UOL”, com os quais o CONTRATANTE poderá, durante o período de contratação, consultar e ler 
online uma variedade de jornais, revistas e notícias (providos por Agências de Notícias) e conteúdos 
informativos de editoras nacionais e internacionais (“Produtos UOL”). 

1.2. Os Produtos UOL serão disponibilizados em conformidade com o período de vigência contratado 
pelo CONTRATANTE. 

1.3. Para a aquisição do produto BANCA PREMIADA PERNAMBUCANAS, e direito aos benefícios 
acima descritos, o CONTRATANTE pagará o valor mensal de R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove 
centavos). 

1.3.1. Será de responsabilidade do CONTRATANTE manter atualizados os dados do seu cartão 
de crédito para que seja possível a correta e regular quitação do valor mensal. 

1.3.2. Uma vez contratado o BANCA PREMIADA PERNAMBUCANAS, o CONTRATANTE 
receberá um cupom com seus dados, dados da contratação, número da sorte e orientações para 
acesso aos Produtos UOL. 

1.4. Fica desde já esclarecido que o UOL será responsável tão somente pela disponibilização dos 
Produtos UOL aos CONTRATANTES que cumprirem os requisitos necessários e, assim, fizerem jus 
a este benefício, sendo certo que os Sorteios e a assistência são exclusivamente de responsabilidade 
da AXA ASSISTANCE e sua parceira de Capitalização, sem qualquer ingerência por parte do UOL.

2. PRAZO DE VIGÊNCIA E CANCELAMENTO 

2.1. O prazo de vigência do produto BANCA PREMIADA PERNAMBUCANAS poderá ser de 01 (um) 
a 12 (doze) meses, de acordo com o plano adquirido pelo CONTRATANTE. 

2.1.2. O CONTRATANTE deverá aguardar o período de 03 (três) dias úteis, contados da data 
do pagamento para iniciar a utilização dos benefícios concedidos pelo BANCA PREMIADA 
PERNAMBUCANAS. 
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2.2. O CONTRATANTE deverá solicitar o cancelamento, em até 5 (cinco) dias antes da próxima 
renovação, dirigindo-se a uma Loja Pernambucanas.

2.3. O presente Termo e Condições Gerais de Uso permanecerão vigentes enquanto vigorarem os 
planos adquiridos pelos CONTRATANTES. 

3. DADOS CADASTRAIS 

3.1. O CONTRATANTE informará a AXA ASSISTANCE os dados necessários para seu cadastramento, 
para o fim da contratação do produto BANCA PREMIADA PERNAMBUCANAS, comprometendo-se 
a fornecer informações verdadeiras, corretas, atuais e completas sobre si mesmo, no momento do 
seu cadastramento, responsabilizando-se civil e criminalmente por estas informações. 

3.2. O CONTRATANTE deverá informar a AXA ASSISTANCE sempre que ocorrerem alterações nas 
informações cadastrais. 

3.3. O CONTRATANTE autoriza expressamente que as informações coletadas pela AXA  ASSISTANCE 
no cadastramento de contratação do produto BANCA PREMIADA PERNAMBUCANAS também serão 
utilizadas para estudos estatísticos e atuariais e de combate à lavagem de dinheiro e financiamento 
do terrorismo. Ademais, a AXA ASSISTANCE poderá compartilhar algumas destas informações com 
empresas do Grupo AXA, e prestadores de serviço que atuam em seu nome no Espaço Econômico 
Europeu ou fora dele, e demais parceiros, incluindo o UOL.

4. DAS CONDIÇÕES DE ACESSO E DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS UOL 

4.1. O acesso ao Banca Digital UOL será disponibilizado ao CONTRATANTE em versão web e via 
aplicativo para os sistemas operacionais iOS e Android, enquanto que o Conteúdo UOL somente 
será acessado via web. 

4.2. Serão realizados os melhores esforços a fim de manter o conteúdo dos Produtos UOL atualizado 
e completo quanto possível. O conteúdo dos Produtos UOL, incluindo todas as informações 
disponíveis na plataforma, é fornecido no estado em que se encontram, sem qualquer garantia a fins 
específicos que se pretendam os CONTRATANTES. 

4.3. Dada as particularidades dos contratos que regem a disponibilização dos Produtos UOL, NÃO 
é garantida a manutenção nem a disponibilidade imediata de nenhum conteúdo específico que 
componha tais Produtos. A disponibilidade das edições do Banca Digital UOL se dará de acordo com 
cronograma de envio e disponibilidade dos editores desses conteúdos. 

4.3.1. Os conteúdos e edições anteriores ficarão disponíveis para leitura e consulta do 
CONTRATANTE, da seguinte forma: (i) no caso de revistas, ficará à disposição a edição atual e 
as onze edições anteriores, se houver; e, (ii) no caso de jornais, ficará à disposição a edição atual 
e as treze anteriores, se houver. 

4.4. Em decorrência de questões operacionais, de terceirização, os acessos aos Produtos UOL estão 
sujeitos a eventuais problemas de interrupção, falha técnica, ou indisponibilidade de funcionamento 
temporário. Quando for razoavelmente possível, a AXA ASSISTANCE advertirá previamente as 
interrupções programadas da plataforma ao CONTRATANTE. 

4.5. Para ter acesso aos Produtos UOL, o CONTRATANTE deverá acessar a landing page do UOL 
(www.uol.com.br/bancapremiadapernambucanas), inserir o número da sorte recebido pela AXA para 
concorrer ao(s) Sorteio(s) e CPF e, após ser direcionado para a página de cadastro, preencher 
todos os dados solicitados até receber a mensagem “CADASTRO CONCLUÍDO COM SUCESSO”. 
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CONTRATANTES que simplesmente acessarem a landing page ou não concluírem o cadastro 
– por desistirem ou preencherem os formulários incorretamente – não serão considerados como 
ativados. As senhas privativas poderão ser alteradas pelo CONTRATANTE, a qualquer momento, 
ressalvando que o mesmo será exclusivamente e integralmente responsável pela mesma.

4.6. O CONTRATANTE declara-se ciente de que não poderá inserir no cadastro informações que 
desrespeitem a legislação em vigor, que induzam terceiros a erro, que violem direitos de terceiros, 
que representem conceitos predefinidos na rede Internet, que se constituam em palavras de 
baixo calão ou abusivas, que simbolizem siglas de Estados, Ministérios, dentre outras vedações, 
sendo certo que o CONTRATANTE responderá pelo uso indevido, tanto no âmbito civil quanto 
penal, se for o caso. 

4.7. O número da sorte e demais informações de login que venham a ser disponibilizadas ao 
CONTRATANTE são intransferíveis, não podendo ser objeto de qualquer tipo de comercialização 
ou cessão de uso, assumindo o CONTRATANTE integral e exclusiva responsabilidade pelos 
mesmos, sem qualquer solidariedade com a AXA ASSISTANCE, UOL ou seus parceiros 
comerciais.

5. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DIREITO AUTORAL 

5.1. É vedado o compartilhamento do acesso aos Produtos UOL por qualquer meio, sob pena das 
sanções penais e civis cabíveis, além de rescisão contratual sem nenhuma devolução de valores, 
créditos ou indenização. 

5.2. Os Produtos UOL poderão ser atualizados ou modificados periodicamente conforme edições 
a serem disponibilizadas ao público, no entanto, as mesmas não devem ser interpretadas como 
definitivas. 

5.3. Os textos, fotografias, imagens, logomarcas e sons disponíveis nos Produtos UOL se 
encontram protegidos por direitos autorais e de propriedade intelectual. Ao acessar os Produtos 
UOL, o CONTRATANTE declara que irá respeitar todos os direitos de propriedade intelectual e 
autoral, bem como todos os direitos referentes a terceiros que por ventura estejam, ou estiveram, 
de alguma forma disponíveis na plataforma dos Produtos UOL e seu respectivo conteúdo. 

5.4. O simples acesso à plataforma não confere ao CONTRATANTE qualquer direito de uso ou 
reprodução dos nomes, títulos, palavras, frases, marcas, patentes, obras literárias, artísticas, 
lítero-musicais, entre outras, que nele estejam, ou estiveram, disponíveis. 

5.5. Todas as marcas comerciais incluídas nos Produtos UOL são de propriedade do UOL ou de 
terceiros autorizados. 

5.6. É vedada a utilização dos Produtos UOL e seu conteúdo para finalidades comerciais, 
publicitárias ou qualquer outra que contrarie a realidade para o qual foi concebido conforme 
definido neste termo. Restam igualmente proibidas a reprodução, distribuição e divulgação, total 
ou parcial, dos textos, figuras, gráficos que compõem os Produtos UOL, sem prévia e expressa 
autorização, não sendo permitida a impressão do seu conteúdo em qualquer circunstância.

6. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

6.1. Faz parte da política da AXA ASSISTANCE e do UOL respeitar a privacidade de nossos 
CONTRATANTES. Os Produtos UOL não irão, portanto, monitorar, editar, acessar ou divulgar 
informações privativas de seus CONTRATANTES, sem autorização prévia, exceto nos casos 
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expressamente previstos nos termos da política de privacidade ou a menos que sejam, a AXA 
ASSISTANCE ou UOL, obrigados a fazê-lo mediante ordem judicial ou por força de lei.

6.2. O CONTRATANTE assume toda e qualquer responsabilidade, de caráter civil e/ou criminal, 
pela sua utilização indevida das informações, textos, gráficos, marcas, obras, enfim, todo e qualquer 
direito de propriedade intelectual ou industrial dos Produtos UOL. 

7. NÚMERO DA SORTE 

7.1. Ao aderir ao produto “BANCA PREMIADA PERNAMBUCANAS”, o CONTRATANTE terá direito a 
concorrer a 01 (um) sorteio mensal, no último sábado do mês subsequente ao início de vigência do 
mesmo, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), realizado pela Loteria Federal. O valor da 
premiação citado é líquido de impostos, os quais serão recolhidos pela Sociedade de Capitalização 
na forma da legislação vigente. Para participar dos sorteios o cliente precisa estar em dia com o 
pagamento do “BANCA PREMIADA PERNAMBUCANAS”. 

7.2. O sorteio será apurado com base na extração da Loteria Federal do Brasil, no último sábado de 
cada mês. Será contemplado o Titulo vigente na data do sorteio, cujos 05 (cinco) algarismos de seu 
NÚMERO DA SORTE coincidam, na ordem, lidos de cima para baixo, com as unidades simples do 
1º ao 5º prêmio da Loteria Federal, conforme o exemplo abaixo:

Extração da Loteria Federal
1º Prêmio: 1 5 9 4 5
2º Prêmio: 4 6 7 2 9
3º Prêmio: 5 3 0 0 8
4º Prêmio: 4 0 1 4 3
5º Prêmio: 3 0 1 2 3

7.3. Não ocorrendo extração da Loteria Federal do Brasil em uma das datas previstas, o sorteio 
correspondente será adiado para a primeira extração subsequente, visando não ocorrer acúmulo de 
sorteios. 

7.4. Caso a Caixa Econômica Federal, responsável pela extração da Loteria Federal do Brasil, não 
realize as extrações substitutas, suspenda definitivamente a realização das extrações da Loteria 
Federal do Brasil, modifique as referidas extrações, de forma que não mais coincidam com as 
premissas aqui fixadas, ou, ainda, caso ocorra qualquer impedimento à vinculação da Loteria Federal 
do Brasil aos sorteios previstos neste plano, a Icatu 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, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data dos sorteios não 
realizados, dando ampla e prévia divulgação do fato. 

7.5. O cancelamento ou inadimplemento do plano contratado do produto BANCA PREMIADA 
PERNAMBUCANAS elimina a participação do CONTRATANTE nos Sorteios, impede o uso da 
Assistência e o acesso aos Produtos UOL. 

7.6. É proibida a venda de títulos de capitalização a menores de dezesseis anos – Art.3º do 
Código Civil. 

7.7. Título da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S.A., CNPJ/MF nº 
74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.900401/2019-95. 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. Serviço de Informação ao 

Número Contemplado: 59.833
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Cidadão SUSEP 0800 021 84 84 (dias úteis, das 9h30 às 17h) ou www.susep.gov.br Ouvidoria Icatu 
Seguros 0800 286 0047.

8. FORO 

8.1. As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo ou o Foro da Comarca de domicílio do 
CONTRATANTE, a critério do autor de eventual ação, como competente para dirimir quaisquer 
controvérsias oriundas do presente Contrato, à exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.

TERMO DE CESSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NOS SORTEIOS 

DOS TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

A empresa Promotora AXA ASSISTANCE (Inter Partner Assistance Prestadora de Serviços 
de Assistência 24h Ltda, inscrita no CNPJ/MF nº 52.570.231/0001-34, é proprietária e detentora 
de todos os direitos de Títulos de Capitalização da Modalidade Incentivo emitidos pela ICATU 
CAPITALIZAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 74.267.170/0001-73, aprovados pela 
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados, conforme Processos nº 15414.900401/2019-95, 
que lhe proporciona o direito de participação e de contemplação no sorteio definido para esta 
promoção. Por este Instrumento de Cessão de Direitos, a empresa Promotora declara e se 
compromete a ceder, de forma gratuita e voluntariamente, aos contemplados de sorteio, os 
seus direitos de sorteio sobre o Título de Capitalização, de tal forma que se viabilizem as 
premiações definidas neste Regulamento.
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