
REGULAMENTO
1. A CAMPANHA

A Campanha Premiada é uma promoção criada e administrada pela Willis Towers 
Watson Corretora de Seguros, de sua total e irrestrita responsabilidade, que visa 
estimular o conhecimento do programa Despreocupe-se e das iniciativas da 
Fundação Itaúsa Industrial em prol de seus participantes de forma geral. 

2. PARTICIPANTES 

Podem participar da Campanha todos os participantes dos planos de previdência 
administrados pela Fundação Itaúsa Industrial (Plano PAI-CD e Plano BD), seus 
pais, filho(s) e/ou cônjuge. 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA CAMPANHA

Para participar da Campanha, os participantes definidos no item 2 deverão: 

a) Contratar 01 (um) novo seguro ou renovar um seguro 
anteriormente contratado por intermédio de outra corretora, desde 
que ambos sejam realizados por intermédio do Programa 
Despreocupe-se; ou.

b) Possuir uma apólice ativa de seguro pessoal contratado por 
intermédio do Programa Despreocupe-se junto a Willis Towers 
Watson; ou.

c) Disponibilizar uma *cópia de apólice de seguros de automóvel ou 
de residência vigente junto a qualquer seguradora de mercado, 
desde que não tenha sido contratado por intermédio da Willis 
Towers Watson. 

*Os participantes que enviarem a cópia da apólice receberão, posteriormente, por 
meio da Willis Towers Watson uma cotação de seguro em data próxima ao 
vencimento do seguro vigente.
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4. DA EFETIVA INSCRIÇÃO NA CAMPANHA

A efetiva inscrição dos participantes definidos no item 2 nesta Campanha dar-se-á, 
após a confirmação da ocorrência de um dos critérios definidos no item 3 e desde 
que cumpridos os demais termos do presente regulamento:

a) automaticamente, para aqueles participantes que se 
enquadrarem nas hipóteses das alíneas “a” e “b” do item 3;

b) mediante o envio da cópia da apólice de seguros de automóvel ou 
de residência vigente junto a outras corretoras de mercado à Willis 
Towers Watson, para o Sr. Ricardo Silva mediante o endereço 
eletrônico ricardo.silva@willistowerswatson.com ou pelo WhatsApp 
(011) 99351-8164. Nesse caso, a participação na Campanha 
Premiada estará condicionada ao recebimento de confirmação de 
participação pela Willis Towers Watson. A resposta com 
confirmação se dará via e-mail ou WhatsApp,  de acordo com o 
meio de comunicação escolhido pelo participante. 

5. PERÍODO DA CAMPANHA

A Campanha entrará em vigor no dia 28 de Novembro de 2018 e se finalizará em 
14 de Janeiro de 2019.

6. PRÊMIOS

A Willis Towers Watson premiará três ganhadores com 1 (um) vale-compra cada 
de R$150,00 (cento e cinquenta reais) do site www.americanas.com, totalizando 
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de premiação total.

7. FORMA DE APURAÇÃO DOS SORTEADOS

Os seguintes critérios serão cumpridos para a apuração dos sorteados:

a) Os ganhadores serão sorteados eletronicamente no dia 28 de 
janeiro de 2019 através do site www.sorteador.com.br, cujo sorteio 
será acompanhado por 01 (um) representante da Willis Towers 
Watson e 01 (um) representante da Fundação Itaúsa Industrial.

b) Cada participante poderá ser sorteado apenas uma vez. 



c) Caso o participante se enquadre em mais de uma das hipóteses 
do item 3, ele receberá a quantidade de “números” correspondentes 
para participar do sorteio como unidade de participação. Por 
exemplo, se o participante contratar um novo seguro (alínea “a” do 
item 3) e provar ser titular de seguro pessoal ou residencial 
contratado junto a outra seguradora desde que não seja por 
intermédio da Willis Towers Watson (alínea “c” do item 3), esse 
participante terá 02 (duas) unidades de participação no sorteio.

8. DIVULGAÇÃO DOS SORTEADOS

Os sorteados serão comunicados a partir de 28 de janeiro de 2019 por meio 
telefônico ou e-mail.

9. DISPONIBILIZAÇÃO DOS PRÊMIOS

Os prêmios serão entregues no período de 28 a 31 de janeiro de 2019 por e-mail ou 
WhatsApp.

10. TRIBUTOS

Eventuais tributos que venham a recair sobre o recebimento dos prêmios pelos 
sorteados deverão ser arcados pelos mesmos.

11. ACEITAÇÃO DOS TERMOS DA CAMPANHA PREMIADA

A participação na Campanha implica na aceitação total e irrestrita de todos os 
termos e condições deste Regulamento.

12. RESPONSABILIDADE

A criação e administração desta Campanha é de única e total responsabilidade da 
Willis Towers Watson Corretora de Seguros, dessa forma, a Fundação Itaúsa 
Industrial não possui qualquer ingerência ou responsabilidade para com a referida 
campanha.

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações e dúvidas pertinentes a Campanha Premiada e seu respectivo 
regulamento devem ser dirimidas diretamente junto a Willis Towers Watson 
Consultoria pelo e-mail: ricardo.silva@willistowerswatson.com ou 
pelo telefone (011) 99351-8164.


