Capitalização Icatu
POUPE & GANHE PLUS
O que é
Poupe e Ganhe Plus é uma capitalização com sorteios semanais, mensais e semestrais criada
pela Icatu Capitalização S/A em parceria com a CREDICARD. Se o cliente realizar todos os pagamentos e
permanecer até o final do plano, o cliente resgata 100% do valor pago.

Carência para resgate
6 meses.
É o período no qual o segurado não terá direito a receber a indenização para determinada cobertura, ou
seja, o cliente não poderá resgatar o percentual do valor até o período de carência estabelecido nas
condições gerais do produto.

Vigência
A vigência do Título é de 84 (oitenta e quatro) meses, sendo que todos os direitos dele decorrentes se
iniciam na data da data de aquisição, que é equivalente à data do pagamento da primeira contribuição.

Pagamento
Mensal de R$ 50,00 a R$ 500,00, cobrado no cartão de crédito (CREDICARD)
Esses valores são atualizados anualmente pelo IPCA.

Contratação
Telemarketing Ativo (Cliente recebe o contato via Telemarketing para adesão ao produto).

Quem pode contratar?
Disponível para os clientes que possuem cartão CREDICARD!

Sorteio
Para cada Título será atribuído 1 (um) número compostos de 6 (seis) algarismos para fins de sorteio
(número da sorte), cujo número variará de 000.000 a 999.999. O número atribuído a um Título é distinto
dos demais números atribuídos aos outros Títulos da mesma série.
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Sorteios semanais, mensais e semestrais
Séries de 1.000.000 de títulos
Os Títulos serão ordenados em séries de 1.000.000 (um milhão) e os sorteios ocorrerão durante o prazo
de vigência do título
Os sorteios tomarão como base as extrações da Loteria Federal do Brasil.
Só concorrerá ao sorteio o Título que tiver seu primeiro pagamento efetuado e que não tenha nenhum
pagamento em atraso, na data prevista para realização do sorteio.
Serão 280 sorteios semanais, 84 sorteios mensais e 14 semestrais, desde que o resgate ocorra após o
término de vigência do título e que todos os pagamentos tenham sido efetuados até as suas respectivas
datas de vencimento.

Para consultar as condições gerais do seu título clique aqui ou acesse:
https://www.credicard.com.br/content/dam/credicardinstitucional/contratos/condicoes_gerais_poupe_ganhe_plus.pdf

Quanto mais tempo o cliente tem no produto, maior o valor do sorteio!

O valor de sorteio pode ser até o valor indicado abaixo:
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Tabelas de resgate e penalidade

Resgate Final do Plano - 100% corrigidos pela TR ao final do prazo de capitalização
Ao final do prazo de vigência do Título, o Titular terá direito a 100% do valor constituído na Provisão
Matemática para Capitalização, sendo assim se o cliente realizar os pagamentos das 84 parcelas
resgatará 100% de todo valor pago.
Resgate antecipado:
Será de parte do valor contribuído de acordo com o mês de solicitação.
Tabela de resgate:

Tabela de penalidade:
A reserva terá redução (penalidade) sobre o valor atualizado, conforme tabela abaixo. Esses percentuais
já estão contemplados na tabela de resgate.
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Cotas de capitalização
Todo o valor pago pelo cliente é dividido em três partes: Quota de Capitalização, Quota de Sorteio e
Quota de Carregamento, conforme segue:
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