

Promoção CELEBRE a
Promoção CELEBRE a

com a OSSEL

com a OSSEL

TITULAR
TELFONE:

Autorizo o funcionário OSSEL depositar meu cupom
Titular (assinatura): _____________________________
N° CONTRATO: ________________________________

CONTRATO:
Autorizo o funcionário OSSEL depositar meu cupom
Nome do funcionário: __________________________ N° CONTRATO: ________________________________

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO – “Celebre a Vida com a OSSEL 2021- Antecipe o Sonho”
DADOS DA EMPRESA PROMOTORA:
Nome: OSSEL
CNPJ/MF: 25.084.320/0001-06
Endereço: Rua Coronel Alfredo Flaquer, 179, Santo André – SP – CEP: 09020-030
Prêmios: OSSEL sorteará 2 tipos diferentes de prêmios onde cada qual tem sua regra e periodicidade específica;
Prêmio 1: Uma geladeira (Brastemp Frost Free Inverse) em dezembro de 2021 (para os clientes que aderirem ao pacote de 4 e 5
anos durante o período da campanha);
Prêmio 2: 24 kits contendo 2 suplementos vitamínicos em capsulas Soft gel da marca Tdbem, sorteados 2 kits por mês, entre janeiro
e dezembro de 2021 (para os clientes que aderirem ao pacote de 3 anos no mês de aquisição do pacote).
Elegibilidade: O cliente não deve ter pendências financeiras ou administrativas na OSSEL; O cliente que cancelar o plano ou
pacote promocional durante o período da promoção, não participará de nenhum outro sorteio subsequente a data de cancelamento.
O participante deverá ser maior de 18 anos. O participante deverá ser o titular do plano de assistência funerário da OSSEL, ou o
responsável pelo pagamento do pacote promocional. Somente os pacotes promocionais de renovação da manutenção do plano de
assistência funerária de códigos 1 (3 anos), 2 (4 anos) ou 3 (5 anos) serão aceitos para participar da promoção. A aquisição do pacote
deverá ser realizada entre o período das 0h (zero horas) do dia 15/01/21 até 23:59 do dia 15/12/21.
Regras de premiação: Para participar, você deve ser um cliente ativo da OSSEL, e adquirir qualquer um dos 3 pacotes promocionais
de renovação do plano de assistência funeral de códigos 1 (3 anos), 2 (4 anos) ou 3 (5 anos), entre o período das 0h (zero horas) do
dia 15/01/2021 até às 23:59 do dia 15/12/2021; Somente irão participar do 1° prêmio os clientes que adquirirem os pacotes de código
2 (dois) ou de código 3 (três); Somente irão participar do 2° prêmio os clientes que adquirirem o pacote de código 1 (um). As
premiações serão realizadas por sorteio de cupons com numeração única a serem depositados pelos próprios concorrentes ou se o
mesmo autorizar o funcionário da OSSEL a depositar em uma única urna especifica e transparente localizada no endereço Rua
Coronel Alfredo Flaquer, 179 no centro da cidade de Santo André disponível em horário comercial das 8h da manhã às 18h da tarde;
os sorteios serão realizados pelos próprios funcionários da OSSEL sempre ao 8° dia útil do mês às 10h da manhã. Os associados
participantes ou não da promoção poderão acompanhar os sorteios que serão realizados no mesmo endereço. O primeiro sorteio
será realizado no dia 16/02/2021 após o encerramento do mês de janeiro. Totalizando 12 datas de sorteios durante o ano de 2021.
Em dezembro/2021, ocorrerão 3 sorteios, um referente ao prêmio de 1 (geladeira), 4 kits da Tdbem que são dois referentes a
novembro e outros dois referentes a dezembro, o prêmio número 1 será realizado excepcionalmente no dia 18/12/2021. Caso o dia
do sorteio caia em um dia de fim de semana (sábado ou domingo) ou feriado, será realizado no primeiro dia útil subsequente; os
ganhadores serão notificados por telefone, e-mail ou por telegrama para retirada dos seus prêmios em até 10 dias úteis após a
realização do sorteio; caso o contato com o ganhador não seja possível (independente do motivo) ou o ganhador não comparecer
para retirar o seu prêmio no prazo estipulado, o mesmo perderá o direito de retirar o prêmio. O cupom deverá ser preenchido à mão
com os dados do titular do plano de assistência funeral OSSEL, não podendo transferir os prêmios para terceiros até que ele seja
sorteado. Caso o cupom possua dados de uma pessoa que não é titular do plano de assistência funeral OSSEL, o sorteio será
cancelado e um novo sorteio será realizado; em caso de falecimento do titular do plano de assistência funeral da OSSEL que está
participando da promoção e o mesmo for sorteado/ contemplado, os dependentes do plano não terão direito ao prêmio.
Cada cliente terá direito apenas a 1 (um) cupom para cada plano de assistência funeral OSSEL antecipado.
Somente receberá o prêmio, aquele cliente que estiver em dia com os pagamentos do plano OSSEL. Caso o cliente estiver
inadimplente ou desistente, ele não receberá o prêmio e o mesmo será sorteado para outro cliente.
Sorteio do prêmio 1: 1 sorteio realizado uma única vez para a entrega de uma geladeira.
Sorteio do prêmio 2: 24 sorteios (2 por mês entre janeiro e dezembro) entregando kits contendo 2 suplementos vitamínicos em
capsulas Soft gel da marca Tdbem, sendo um kit para cada sorteado elegível.
Retirada dos prêmios: O premiado deverá retirar o seu prêmio na Rua Coronel Alfredo Flaquer, 179 no centro da cidade de Santo
André em até 10 dias úteis a partir da data do sorteio.
Indicações: O cliente que estiver elegível as regras desta promoção e participando desta, poderá indicar um novo cliente para a
aquisição de um novo plano de assistência funeral OSSEL. Caso este novo cliente concretize a compra, o participante terá direito a
mais um cupom, sujeito a todas as regras estabelecidas acima;
Validade: Promoção válida somente para clientes que adquirirem os pacotes de manutenção do plano de assistência funeral
códigos 1 (um), 2 (dois), 3 (três) no período de 15/01/2021 à 15/12/2021.

