
Venha conferir os nomes dos ganhadores!

Nome completo Estado
Número

sorteado

Adriana Fagundes Barreto BA 1999990

Anderson Parra SP 1999992

Antonio Machado Lucio SP 1999996

Edvania De Jesus Nogueira Pereira SP 1999995

Fernanda Aparecida Sarate Gomes Gonçalves MS 1999999

Jacilene De Queiroz Antonio RJ 1999993

Jean Santos Viana MG 1999988

Melina Malta Do Nascimento SP 1999991

Rosineide Da Costa RN 1999998

Therezinha Matheus Maia Vaz RJ 1999997

Recado ao ganhadores:

Para você receber a sua super premiação no valor total de R$ 12 mil, gostaríamos
de te informar que a Mapfre seguradora que garantiu a legitimidade da
campanha entrará em contato com você através do telefone (11) 3028-4681, se



identificará e explicará que o motivo do contato refere-se à contemplação na
Promoção Aniversário banQi - Usou, Festou!

Para o recebimento do prêmio a Mapfre exigirá:
(i)o preenchimento do formulário pessoa física,
(ii) RG e CPF do contemplado
(iii) comprovante de endereço com data de emissão inferior a 180 dias ou
declaração de inexistência de comprovante e,
(iv) caso o contemplado seja estrangeiro, o preenchimento do formulário PPE.
Os documentos cujos modelos sejam necessários (formulário de pessoa física,
declaração de inexistência de comprovante de endereço e formulário PPE) serão
enviados pela Mapfre no momento da ligação acima citada, então, não se
preocupe!
Você deverá enviar a documentação completa para o e-mail
pagamentodesorteio@mapfre.com.br e estando tudo certinho, o valor estará
disponível na sua conta banQi ou outra conta de sua preferência de sua
titularidade em até 15 dias corridos, contados da data da entrega e da validação
dos documentos.

A documentação descrita acima é obrigatória para o recebimento do prêmio,
nos termos do Regulamento da promoção, e você terá o prazo de 07 (sete) dias
corridos, a partir do efetivo contato, para enviá-la. Caso se recuse ou não a envie
no prazo, será desclassificado.

E, caso você não seja localizado pelas tentativas da Mapfre, que serão até 03
(três), terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da contemplação, para
retornar o contato, sob pena, também, de desclassificação.


