
RESUMO DAS CONDIÇÕES GERAIS E ORIENTAÇÕES GERAIS DO TÍTULO 
 
Pé Quente Max Prêmios Séries é um Título de Capitalização que tem por objetivo restituir ao 
titular, ao final do prazo de vigência, no mínimo, o valor total do pagamento efetuado pelo 
subscritor, independentemente da atualização monetária devida. 

 
O cliente (subscritor) efetua o pagamento único de R$ 2.500,00 ou R$ 5.000,00. O prazo de 
vigência do Título é de 24 meses. 
 
A carência para resgate é de 6 meses. 

Tamanho da Série: 250.000 
 
O valor de resgate será atualizado de acordo com as Condições Gerais do plano 
contratado, conforme tabela resumida a seguir:  
 

 Mês de Vigência 06    12 24 

 Valor Pago R$ 2.500,00   -   

 Valor de Resgate R$ 2.094,88  R$ 2.184,42  R$ 2.500,00 

 *Exemplo para clientes que optaram por realizar pagamento único de R$ 2.500,00 
 
Cada Título concorre com 04 Números da Sorte a sorteios mensais, conforme tabela a seguir: 

 

 Janeiro a Novembro Dezembro 

Valor do Sorteio R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 

*Exemplo para clientes que optaram por realizar pagamento único de R$ 2.500,00 
 
Probabilidade de Contemplação na vigência do plano: Sorteio Mensal 0,0004% 
 
Percentuais destinados à capitalização e ao sorteio: 
 

 % Capitalização % Sorteio 

Pagamento 84,5900% 0,2626% 
 

 

É proibida a venda de título de capitalização para menores de dezesseis anos. - Art. 3º, I 
do Código Civil. Este é o resumo das Condições Gerais do produto. Para obter a versão 
completa (com a tabela de resgate integral; percentuais de sorteio e carregamento; 
vocabulário com as definições de subscritor, titular, capital; capital nominal e incidência de 
juros moratórios se necessário) solicite no momento da aquisição do título ou acesse: 
bradescocapitalizacao.com.br.  
As condições contratuais/regulamento deste produto encontram- se registradas na Susep de 
acordo com o número de processo constante da apólice/proposta e poderão ser consultadas 
no endereço eletrônico www.susep.gov.br.  
Em  atendimento  à  Lei  12.741/12,  os  tributos  e  suas  alíquotas  PIS:  0,65%  (1)  COFINS:  

4,00% (1), incidentes sobre os Produtos de Capitalização serão apurados e recolhidos nos 

termos da legislação aplicável. 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Resultado de Sorteio 
Rede de agências do Banco Bradesco  
Fone Fácil Bradesco de sua região 

Aplicativo Bradesco 

Site: bradescocapitalizacao.com.br 

 



 

Atualizar cadastro de "Pessoa Politicamente Exposta"  
O Titular ou representante legal deverá comparecer em uma agência Bradesco, portando 
documento de identificação. 

Transferência de Título  
Tanto o titular (novo), quanto o Cedente (antigo) deverá comparecer na agência que o Título foi 
adquirido portando documento de identificação.  
Resgate  
O Titular ou representante legal poderá solicitar o resgate em uma agência Bradesco, pelo Fone 
Fácil Bradesco ou Aplicativo Bradesco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


