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Regra do sorteio do Quiz “Quanto você sabe sobre finanças e seguros" 
da Fundación MAPFRE 

 
Fundación MAPFRE, entidade espanhola com sede na Espanha, Madrid, Paseo de Recoletos 23 e CIF 
G - 28520443, e uma filial no Brasil com endereço registrado na Av. das Nações Unidas, 11.711, 
Brooklin , São Paulo, organiza sorteio para todo o território do Brasil com o objetivo de promover a 
aprendizagem da Educação Financeira e em particular da Educação em Seguros, no âmbito das 
atividades da Semana Nacional de Educação Financeira 2021 do Brasil, que este ano se celebra entre 
8 e 14 de novembro de 2021. 
 
Quando e onde? 
 
A participação se realizará por meio do site Seguros y Pensiones para Todos 
(https://segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org/), propriedade da Fundación MAPFRE, das 
00h00 de 8 de novembro de 2021 às 23h59 de 18 de novembro de 2021 (Hora espanhola). 
 
Quem pode participar? 
 
A Fundación MAPFRE elaborou um questionário de 10 perguntas sobre educação financeira e de 
seguros que servirá de acesso ao sorteio. 
 
Poderá participar do questionário qualquer pessoa maior de 18 anos residente no Brasil que responda 
ao questionário elaborado pela Fundación MAPFRE, que pode ser acessado no site Seguros y 
Pensiones para Todos, e que preencha todas as informações solicitadas no formulário de participação.  
Os interessados que não completarem o quiz não deverão preencher a ficha de participação e não 
poderão participar do sorteio. 
 
Não podem participar funcionários da Fundación MAPFRE ou familiares de primeiro grau de 
parentesco. A participação é gratuita e limitada a uma por pessoa. 
 
Quando e como será o sorteio? Comunicação aos vencedores 
 
O sorteio será realizado no dia 30 de novembro de 2021 nas dependências da Fundación MAPFRE na 
Espanha, com a presença de um representante da área de Tecnologia da Informação e de um 
representante da Área de Seguros e Previdência Social da Fundación MAPFRE. A Fundación MAPFRE 
reserva-se o direito de modificar a data do sorteio, a qual será comunicada publicamente pelos meios 
apropriados. 
 
Cada participante receberá um número. A mecânica do sorteio consistirá na extração, através da 
função RANDOM do Excel, de três números, sendo que cada um dos números sorteados identificará 
um vencedor. Além disso, 6 números adicionais serão sorteados aleatoriamente, cada um identificando 
um substituto, em ordem de sorteio. 
 
A Fundación MAPFRE entrará em contato com os vencedores por meio do e-mail fornecido no 
preenchimento de seus dados, no prazo de 5 dias corridos a partir da data do sorteio. Os vencedores 
terão 15 dias corridos para receber o prêmio, também por e-mail, enviando também fotocópia do 
documento de identificação (título de eleitor, carteira de habilitação, RG ou passaporte válido) e 
comprovante de endereço de residência no Brasil; caso contrário, a participação não terá efeito. 
 
Em caso de participação sem efeito, de renúncia expressa ao prêmio ou de expiração do prazo de 15 
dias corridos a partir da realização da comunicação da Fundación MAFPRE sem que o vencedor tenha 
respondido, entender-se-á que o vencedor renuncia ao prêmio, ficando a Fundación MAPFRE facultada 
a designar um substituto, por ordem de retirada. Eventual desclassificação pela Fundación MAPFRE 
será comunicada ao participante via e-mail, não cabendo qualquer tipo de recurso por parte dele e sem 
que tenha direito a qualquer compensação. A forma de comunicação e os prazos de aceitação dos 
substitutos serão os mesmos indicados para os vencedores. 
 
A Fundación MAPFRE atuará da mesma forma que a indicada no parágrafo anterior em caso de 
manifesta impossibilidade de contato com algum dos vencedores (vencedor ou substituto) por erro nos 
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dados fornecidos por estes ou por não serem alcançáveis, estando a Fundación MAPFRE isenta de 
qualquer responsabilidade. 
 
Uma vez recebida a aplicação do prêmio e após a verificação pela Fundación MAPFRE da identidade 
dos vencedores ou substitutos, o prêmio será enviado por e-mail, devendo o destinatário responder 
confirmando o recebimento. A ausência de manifestação será interpretada como conclusão das 
responsabilidades previstas no presente documento. 
 
Prêmios 
 
Entre todas as pessoas que atendem aos requisitos da seção “Quem pode participar?” Serão 
sorteados 3 prêmios, cada um consistindo em um cartão-presente das Lojas Americanas no valor de 
R$ 800,00 (oitocentos reais) e que serão enviados por email aos respectivos vencedores. 
 
O prêmio em nenhum caso pode estar sujeito a substituição, modificação, alteração, indenização em 
dinheiro ou cessão a terceiro. A Fundación MAPFRE reserva-se o direito de substituir o prêmio por 
outro de características semelhantes e igual valor. 
 
Condições Gerais 
 
Essas regras estão disponíveis para os interessados no site do Seguros y Pensiones para Todos. A 
Fundación MAPFRE coloca à disposição de todos os interessados o endereço eletrônico 
educacionaseguradora@fundacionmapfre.org, onde poderão ser esclarecidas as dúvidas sobre este 
sorteio. 
 
A Fundación MAPFRE reserva-se o direito de fazer modificações nas condições deste sorteio, desde 
que justificadas e não prejudiquem os participantes e lhes sejam devidamente comunicadas, dando-
lhes o mesmo grau de publicidade que este regulamento. 
 
Os participantes do sorteio aceitam plena e expressamente estas bases e os critérios interpretativos 
da Fundación MAPFRE sobre elas, que são definitivas, bem como declaram quenão têm qualquer 
impeditivo legal ou outro que os impeçam de receber e/ou usufruir do prêmio concedido. 
 
A Fundación MAPFRE reserva-se o direito de desqualificar as participações de pessoas que  
descumpram o Regulamento e, especialmente, qualquer participação em que sejam introduzidos dados 
falsos ou haja má-fé. 
 
O interessado em participar do sorteio deve fornecer as informações necessárias para que, no caso de 
ser vencedor, possa entrar em contato e comunicar que foi premiado e poder entregar o prêmio (nome, 
sobrenome, e-mail, data de nascimento, número de identificação pessoal - título de eleitor, carteira de 
habilitação, RG ou passaporte -, cidade, estado e país). Esses dados serão incluídos no formulário que 
a Fundación MAPFRE criará para esse fim, o qual será incluído nas provas que os interessados em 
participar do sorteio deverão realizar em primeiro lugar. 
 
A Fundación MAPFRE não se responsabiliza por erros, interrupções, defeitos, atrasos nas operações 
ou transmissões, roubo, destruição, acessos não autorizados ou alterações dos materiais para o 
lançamento do sorteio, ou por qualquer mau funcionamento, má transmissão ou erro na recepção de 
qualquer informação de Fundación MAPFRE, bem como por erros técnicos de tráfego, falha ou 
congestionamento na conexão à Internet. 
 
A Fundación MAPFRE reserva-se o direito de verificar, por qualquer procedimento que considere 
adequado, se os participantes e sua participação no sorteio cumprem todos os requisitos estabelecidos 
neste regulamento. Para tanto, poderá solicitar a qualquer momento a qualquer participante e, 
principalmente, aos vencedores, as informações e documentação necessárias para confirmar o 
cumprimento destas regras. A não entrega das informações ou documentação solicitadas implicará na 
imediata eliminação do participante do sorteio, mediante notificação ao mesmo. 
 
O participante autoriza, por prazo indeterminado, o uso de seu nome e imagem em quaisquer meios 
de mídia, seja impressa ou eletrônica, inclusive internet, para fins de divulgação deste Regulamento, 
sem quaisquer ônus para a Fundación MAPFRE. 
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Ocorrendo motivo de força maior que o justifique e mediante ampla e prévia divulgação aos 
participantes, a Fundación MAPFRE reserva-se o direito de modificar os critérios de premiação, bem 
como a mecânica operacional do presente Regulamento, se e quando necessário. 
 
Na impossibilidade de utilização do prêmio concedido pelo Fundación MAPFRE, em decorrência de 
ação ou omissão gerada por exclusiva culpa do vencedor, este fica ciente desde já que perderá o direito 
à respectiva premiação, não cabendo nenhuma reclamação à Fundación MAPFRE quanto à eventual 
indenização ou reembolso. 
 
Privacidade e proteção de dados 
 
O participante é informado e consente expressamente em participar do sorteio, o tratamento dos dados 
nele disponibilizados voluntariamenteou como consequência de navegar nas páginas web da Internet 
ou outro meio, por ocasião da inscrição ou participação no sorteio “Quiz: Quanto conhece sobre 
finanças e seguros da Fundación MAPFRE. 
 
Caso os dados fornecidos se refiram a terceiros que não o Participante, o Participante garante ter obtido 
e ter o seu consentimento prévio para a comunicação dos seus dados e tê-los informado, antes da sua 
inclusão neste documento, dos fins do tratamento, comunicações e outros termos aqui previstos e nas 
Informações Adicionais de Proteção de Dados. 
 
Os participantes ao coletarem os dados pessoais de terceiros devem informar que os seus dados 
pessoais serão tratados pela Fundación MAPFRE para a finalidade de participação no presente 
Regulamento. Caso deseje obter mais informações de como a MAPFRE trata os dados pessoais, 
consulte https://politica.mapfre.com.br/#/politica-privacidade. Os participantes também devem adotar 
todas as medidas de segurança e confidencialidade prevista na Lei nº 13.709/2018 (“LGPD”) ao tratar 
os dados de terceiros. 
 
O Participante garante a exatidão e veracidade dos dados pessoais fornecidos, comprometendo-se a 
mantê-los devidamente atualizados e a notificar a Fundación MAPFRE de qualquer variação que possa 
ocorrer nos mesmos. 
 
Regime fiscal 
 
Todas as disposições fiscais pertinentes serão aplicadas aos prêmios deste sorteio, de acordo com a 
legislação aplicável em todos os momentos. 
 
Caso a natureza do prêmio caracterize incremento ao patrimônio, o mesmo será considerado como 
rendimento tributável para fins de declaração de renda do premiado, sendo certo que os tributos serão 
retidos pela Fundación MAPFRE, conforme legislação vigente.  
 
Lei aplicável e jurisdição 
 
Por qualquer litígio que possa surgir deste sorteio, a Fundación MAPFRE, os participantes e os 
vencedores renunciam expressamente ao foro que lhes corresponda e se submetem expressamente 
ao Foro central de São Paulo, Brasil. 
 
Madrid, 8 de outubro de 2021 
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