
PROMOÇÃO DE MAIO: MEGA AMOR QUE FAZ SENTIDO 

1.Introdução

1.1 A Mega Associação de Benefícios em sua promoção de maio de 2016 sorteará 10 Associadas 

com um lindo kit feminino de relógio, brincos e cordão com pingente folheado de 18 quilates. O 
prêmio deverá ser retirado em nossa sede administrativa, que fica localizada na Estrada Vereador 
Oscar Dias de Oliveira nº 304 – Chacrinha – Duque de Caxias – RJ nos dias 11/05/2016 a 13/05/2016 
conforme agendamento, das 09:00 às 17:00 horas. 

2. Disposições Gerais

2.1 O sorteio se dará por meio dos nomes dos associados ativos que constarem com seus boletos 
pagos em dia, através do nosso sistema de cadastro da Mega Associação de Benefícios, até a data 

de 10 de maio de 2016. 

2.2 Os nomes dos beneficiários serão gerados de forma automática pelo sistema de cadastro da 
Mega Associação de Benefícios. 

2.3 Esta promoção será válida impreterivelmente do dia 10/05/2016 ao dia 13/05/2016. 

3. Premiação:

3.1 A comissão do sorteio será composta por dois integrantes da Diretoria da Mega Associação de 
Benefícios indicados pela Presidência. 

3.2 O Sorteio será realizado aleatoriamente e os ganhadores serão conhecidos na hora por todos os 
presentes. 

3.3 Os associados contemplados serão informados pelo Setor Comercial através de contato 
telefônico. O associado sorteado não poderá escolher uma data para retirar o prêmio, terá que 
respeitar o prazo informado. 

3.4  Qualquer situação adversa às expostas neste regulamento será analisada pela Diretoria da 
empresa. 

3.5 Esta promoção é realizada pela empresa Mega Associação de Benefícios, inscrita no CNPJ: 
14.355.264/0001-72 

 3.6 A Mega reserva-se o direito de divulgar as fotos dos associados sorteados nesta promoção 
através do site www.megaassociacaodebeneficios.com.br. 

3.7 Os participantes da promoção concordam e declaram estar cientes das condições deste 
regulamento. 

OBS. IMPORTANTE: O associado que não comparecer ao local informado para retirar o 
 prêmio, perderá o direito de usufruir da promoção. Em seguida, será realizado um novo sorteio. 


