
RESUMO DAS CONDIÇÕES GERAIS E ORIENTAÇÕES GERAIS DO TÍTULO  
 
Pé Quente Bradesco Amazonas Sustentável é um Título de Capitalização que tem por objetivo restituir ao 
titular, ao final do prazo de vigência, no mínimo, o valor total dos pagamentos efetuados pelo subscritor, desde 
que todos os pagamentos previstos tenham sido realizados nas datas programadas. 
 
O cliente (subscritor) efetua pagamentos mensais de R$ 20,00 durante 60 meses e a mensalidade será corrigida 
anualmente pelo IPCA. 
 
A carência para resgate é de 12 meses.  
 
O valor de resgate antecipado é proporcional ao valor pago e será atualizado pela TR aplicada às 
cadernetas de poupança conforme tabela resumida a seguir:  
 

Nº de parcelas pagas 12 24 36 48 60 
Valor pago   R$ 240,00   R$ 480,00  R$ 720,00  R$ 960,00   R$ 1.200,00 
Valor de Resgate   R$ 148,20   R$ 380,50  R$ 627,12  R$ 904,99   R$ 1.200,00 
Esta tabela considera que os pagamentos foram efetuados nas devidas datas. 

 
Cada Título concorre com 02 Números da Sorte a 1 sorteio semanal de R$ 50 mil (brutos) realizados pela Loteria 
Federal. 
 
Este é o resumo das Condições Gerais do produto. Para obter a versão completa (com a tabela integral de resgate; 
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. 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

Resultado de Sorteio Rede de agências do Banco Bradesco  
Fone Fácil Bradesco de sua região (Opção 8) 
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 deverá comparecer em uma agência 
Bradesco, portando documento de identificação. 

Segunda Via de Título, 
Consulta Data de Débito, 

Prazo de Vigência / Carência, 
Alteração na Data de Débito e 

Informações sobre situação do Título 

Fone Fácil Bradesco (Opção 8) 
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 
Demais localidades: 0800 570 0022 
De segunda a sexta-feira das 07h30 às 19h30 

Cancelamentos, Reclamações e 
Informações Gerais 

SAC – Serviço de Apoio ao Cliente: 0800 721 1155 
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 722 0099 
Atendimento 24 horas 7 dias por semana 

Sugestões, 
Elogios e 

Reclamações (Após registro no SAC) 

Ouvidoria - 0800 701 7000 
De segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00 

 


