
 
 
 

REGULAMENTO DA PROMOÇÃO HIPERFUNDO BRADESCO 
 

 
O Banco Bradesco S.A., com sede no Núcleo Administrativo denominado “Cidade de Deus”, situado na Vila Yara - 

Osasco - SP, CEP 06029-900, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 60.746.948/0001-12, com base neste regulamento 
(“Regulamento”) promove aos seus clientes a Promoção HiperFundo Bradesco (“Promoção”), mediante as 

cláusulas e condições abaixo. 
 

 

 
Certificado de Autorização SEAE/MF nº 04/0622/2012. 

 
 

 

1. Vigência da Promoção: 
 

1.1. A presente promoção vigorará no período de 07 de janeiro a 05 de julho de 2013. 
 

 

2. Elegibilidade: 
 

2.1. Participam desta Promoção todos os clientes PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, correntistas do Banco Bradesco 
S.A. (“cliente(s) participante(s)”), residentes e domiciliados em todo o território nacional, que possuam aplicação 

financeira no Bradesco Fundo de Investimento em Cotas Referenciado DI HiperFundo, denominado (“HiperFundo 
Bradesco”), com saldo médio semanal mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais), que será calculado pela soma dos 

saldos diários do cliente aplicados no HiperFundo Bradesco na semana anterior à realização de cada sorteio, após o 

fechamento de cada dia (2ª a 6ª, exceto feriados nacionais), e dividido pelo número de dias úteis daquela semana. 
 

2.2. A aplicação do cliente participante no HiperFundo Bradesco que apresentar saldo médio semanal maior ou 
igual a R$ 500,00 (quinhentos reais), terá, automaticamente, 1 (um) número de participação, a cada sorteio. A 

partir de R$ 500,00 (quinhentos reais) de saldo médio semanal no HiperFundo Bradesco, para cada R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) de saldo médio semanal, a conta do cliente passa a ter mais 1 (um) número de 
participação. 

 
2.3. A cada sorteio serão atribuídos novos números de participação, ALEATORIAMENTE, entre séries de 100.000 

(cem mil) números. Cada série iniciará no número 00.000 e terminará no número 99.999, sendo diferenciadas por 
2 (duas) letras iniciando em AA, depois AB e assim sucessivamente até AZ, voltando para as letras BA, BB, e assim 

sucessivamente. O número de participação então será formado por 2 (duas) letras da respectiva série e mais 5 

(cinco) números. 
 

 Os sorteios serão realizados nas sextas-feiras, posteriores à extração da Loteria Federal da quarta-feira de 
cada semana durante o período da promoção, exceto os sorteios de 28.01 e 01.04, os quais serão 

realizados na segunda-feira. 

 
  Caso não ocorra extração da Loteria Federal na quarta-feira, será considerada a extração imediatamente 

posterior, e o sorteio dos ganhadores ocorrerá no dia útil seguinte à nova data da extração. 
 

 
3. Descrição dos Prêmios, Quantidades e Valores Unitários: 

 

3.1. Os prêmios consistem em Certificados de Depósitos Bancários denominados “CDB Hiper Fidelidade” e “CDB 
Hiper Fácil” (conjuntamente denominados “CDBs”), emitidos pelo Banco Bradesco S.A., com rentabilidade 

composta diretamente por um percentual do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”), conforme abaixo 
descrito. A rentabilidade do CDI poderá ser verificada no site www.cetip.com.br. 

  

 



3.2. Os clientes participantes concorrerão a 120 (cento e vinte) prêmios em CDB Hiper Fidelidade de valor unitário 

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 01 (um) prêmio em CDB Hiper Fidelidade Especial de valor unitário de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) e mais 4.940 (quatro mil, novecentos e quarenta) prêmios em CDB Hiper Fácil de valor 
unitário de R$ 300,00 (trezentos reais).  
 
3.2.1. CDB HIPER FIDELIDADE:  

 
- Prazo de Liquidez e Resgate: 30 (trinta) dias contados da data do sorteio. 
 

- Rentabilidade: 

PPrraazzoo  ((ddiiaass))  PPeerrcceennttuuaall  CCDDII  

11  aa  112200  9900%%  

112211  aa  118800  9944%%  

118811  aa  336600  9977%%  

336611  aa  772200  9999%%  

772211  aa  11008800  110000%%  

 
- Tributação: os rendimentos estarão sujeitos à Imposto de Renda - IR conforme legislação vigente. 

 
3.2.2. CDB HIPER FÁCIL: 

 
- Prazo de Liquidez e Resgate: 30 (trinta) dias contados da data do sorteio. 
 

 
- Rentabilidade: 90% (noventa por cento) do CDI.  

 
- Tributação: os rendimentos estarão sujeitos à Imposto de Renda - IR conforme legislação vigente. 

 

3.3. Todos os CDBs serão entregues livres de impostos e de quaisquer outras despesas para os contemplados, 
salvo a incidência do Imposto de Renda – IR e IOF sobre os rendimentos, conforme legislação vigente.  

 
3.4. Os CDBs serão emitidos e vinculados diretamente na conta corrente pela qual o cliente participante foi 

contemplado, não podendo, em hipótese nenhuma, ser vinculado a outra conta mantida no Banco Bradesco S.A., 
mesmo que com o mesmo CPF/MF.  

 

3.5. Fica estabelecido que para fazer jus ao recebimento do prêmio, o cliente participante deverá manter a sua 
conta corrente ativa até a data do efetivo resgate do prêmio entregue pelo Banco Bradesco S.A. 

 
3.6. O número de participação contemplado é determinado pela extração da Loteria Federal, e a apuração dos 

ganhadores terá os procedimentos a seguir descritos. 

 
 

4. Sorteios: 
 

4.1. SORTEIO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB HIPER FIDELIDADE E CDB HIPER FÁCIL)  
 

18.01.2013/28.01.2013/01.02.2013/08.02.2013/15.02.2013/22.02.2013/01.03.2013/08.03.2013/15.03.2013/22.03.2013/01.04.2013/05.04.201
3/12.04.2013/19.04.2013/26.04.2013/03.05.2013/10.05.2013/17.05.2013/24.05.2013/31.05.2013/07.06.2013/14.06.2013/21.06.2013/ 

28.06.2013/05.07.2013 
 

 O número de participação contemplado a concorrer ao sorteio dos Certificados de Depósito Bancário (CDB 

Hiper Fidelidade), em cada série, será o que corresponder ao número formado pelos 5 (cinco) algarismos 
da coluna das unidades, lidos verticalmente de cima para baixo (1º ao 5º prêmio), da extração da Loteria 

Federal: 
 

 
 

 

 
 



Exemplo: 

1º Prêmio:  2 5 3 9  6 

2º Prêmio:  3 2 6 9  0 
3º Prêmio:  6 6 4 2  3      >>  o número sorteado é:  6 0 3 9 7. 

4º Prêmio:  0 9 2 9  9 
5º Prêmio:  7 2 9 5  7 

 

4.1.1. Todos os números de participação de cada série, contemplados na extração da Loteria Federal, conforme 
critérios do item anterior receberão um Certificado de Depósito Bancário (CDB Hiper Fácil) e estarão concorrendo 

aos Certificados de Depósito Bancário (CDB Hiper Fidelidade) da semana. 
 

4.1.2. Na sexta-feira posterior à extração da Loteria Federal de quarta-feira, e nas segundas-feiras (28.01 e 

01.04), ocorrerá o sorteio dos Certificados de Depósito Bancário (CDB Hiper Fidelidade). Será emitida uma relação 
contendo os dados de todos os clientes contemplados na Loteria Federal, conforme critério acima citado. Cada 

cliente será representado por uma bolinha estampada com sua respectiva série. Todas as bolinhas dos clientes 
contemplados irão para um GLOBO, onde serão sorteados, um a um, os Certificados de Depósito Bancários (CDB 

Hiper Fidelidade) da semana. 
 

 

4.2. SORTEIO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB HIPER FIDELIDADE) ESPECIAL 
 

(28.06.2013) 

 

 
4.2.1. O número de participação contemplado a concorrer aos sorteios do Certificado de Depósito Bancário (CDB 

Hiper Fidelidade) Especial, em cada série, será o que corresponder ao número formado pelos 5 (cinco) algarismos 
da coluna das centenas, lidos verticalmente de cima para baixo (1º ao 5º prêmio), da extração da Loteria Federal: 

 

 
Exemplo: 

1º Prêmio: 2 5 3 9 6 
2º Prêmio: 3 2 6 9 0 

3º Prêmio: 6 6 4 2 3      >>  o número sorteado é:  36429. 

4º Prêmio: 0 9 2 9 9 
5º Prêmio: 7 2 9 5 7 

 
 

4.2.2. Todos os números de participação, de cada série, contemplados na extração da Loteria Federal, conforme 

critérios do item anterior receberão um Certificado de Depósito Bancário (CDB Hiper Fácil) e estarão concorrendo 
ao Certificado de Depósito Bancário (CDB Hiper Fidelidade) Especial.  

 
4.2.3. Será emitida uma relação contendo os dados de todos os clientes contemplados na Loteria Federal, 

conforme critério acima citado. Cada cliente será representado por uma bolinha estampada com sua respectiva 
série. Todas as bolinhas dos clientes contemplados irão para um GLOBO, onde será sorteado, o ganhador do 

Certificado de Depósito Bancário (CDB Hiper Fidelidade) Especial. 

 
4.2.4. Para todo sorteio, caso não haja, em uma das séries, um cliente com o número sorteado pela extração da 

Loteria Federal, será considerado dentro desta série o número de participação imediatamente superior e, na 
ausência deste, será considerado então o número de participação imediatamente inferior, e assim sucessivamente, 

até que seja encontrado um cliente contemplado. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



4.3. Data, Local e Horário dos Sorteios: 

 

 
LOCAL DOS SORTEIOS 

Data Endereço Horário 

18/01/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

28/01/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

01/02/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

08/02/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

15/02/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

22/02/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

01/03/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

08/03/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

15/03/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

22/03/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

01/04/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

05/04/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

12/04/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

19/04/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

26/04/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

03/05/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

10/05/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

17/05/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

24/05/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

31/05/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

07/06/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

14/06/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

21/06/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

28/06/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

05/07/2013 Av. Paulista, 1450 - 11º andar - São Paulo - SP - CEP: 01310-100 10:00 

 
4.3.1. Os sorteios poderão ser realizados em outra data, local e horário, de livre acesso ao público desde que 

requeridos e autorizados, previamente, pela SEAE – Secretaria de Acompanhamento Econômico, com 15 (quinze) 

dias de antecedência. O Banco Bradesco S.A. comunicará aos seus clientes elegíveis e participantes da Promoção, 
com pelo menos 01 (uma) semana de antecedência, a nova data, local e horário de realização do sorteio por meio 

do cupom do cliente, dos folhetos, cartazes e do Site do Banco Bradesco S.A. (www.bradesco.com.br - ambiente 
investimentos – sala do HiperFundo). 

 

4.3.2. O cupom acima referido estará disponível para os clientes na rede de Agências do Banco Bradesco S.A. e no 
site www.bradesco.com.br a partir da segunda-feira anterior a cada sorteio. 

 
 

 
 

http://www.bbvbrasil.com.br)/


5. Divulgação e Entrega dos Prêmios:  

 

5.1. Os resultados dos sorteios serão divulgados a partir do primeiro dia útil subsequente à realização dos sorteios, 
pela rede de Agências, pelo Fone Fácil Bradesco e site www.bradesco.com.br. 

 
5.2. Os clientes contemplados serão comunicados por telefone, ou caso não seja possível, o contato será realizado 

por outro meio (carta com aviso de recebimento ou telegrama), sendo que em todos os meios o contato se dará 

no prazo máximo de 01 (uma) semana a partir do sorteio. 
 

5.3. A distribuição dos prêmios será realizada de forma GRATUITA. 
 

6. Disposições Gerais: 

 
6.1. Os clientes participantes contemplados cedem, neste ato, os direitos de uso de suas imagens e sons de voz 

para o Banco Bradesco S.A., ficando este autorizado, desde já, a utilizar seus nomes, imagens e sons de voz, de 
forma integralmente gratuita, com vistas à divulgação do resultado desta Promoção, em quaisquer filmagens, 

fotografias e gravações, pelo prazo de 1 (um) ano contados do início da Promoção. 
 

6.2. A participação nesta Promoção implica na aceitação total e irrestrita de todas as cláusulas deste Regulamento. 

Os casos omissos ou quaisquer dúvidas referentes a este Regulamento serão resolvidos pelo Banco Bradesco S.A., 
cuja decisão será submetida à consideração da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da 

Fazenda - SEAE. 
 

6.3. Prescreverá em 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da realização do sorteio, o direito para que o 

cliente participante contemplado reclame o prêmio, consoante o Artigo 6º do Decreto n.º 70.951/72. Assim, 
prescrito o referido prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o valor correspondente ao prêmio será recolhido ao 

Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de 10 (dez) dias. 

6.4. Os prêmios a serem distribuídos, por sua natureza, serão exibidos somente nos materiais de divulgação. 

 
6.5. As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos clientes participantes desta Promoção deverão ser, 

primeiramente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores, persistindo-as, submetidas ao órgão autorizador 

e/ou aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 
 

6.6. Conforme a Lei n.º 11.196, de 21-11-2005, Artigo 70, inciso 1º, alínea “b”, o Banco Bradesco S.A. recolherá 
20% (vinte por cento) de IRF sobre o valor dos prêmios, até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência 

dos fatos geradores, através de DARF recolhido na rede bancária.  

 
 

7. Foro: 
 

7.1. Fica eleito o foro central da comarca do cliente participante para solução de qualquer pendência da promoção 

aqui prevista. 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.bradesco.com.br/

