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$

Você guarda um valor todo mês.

E, no final, você resgata  
TUDO o que economizou.2

Você concorre a sorteios progressivos 
de até R$ 3 milhões.1 

E, se for sorteado, continua  
concorrendo. Basta manter  

as mensalidades em dia.



Você tem tudo para alcançar 
seus objetivos.

1
Você guarda  
um valor  

todo mês. 

3

No final, você 
resgata 

TUDO o que 
economizou.2

data de início

Resgate após 
12 meses

50,82%

Resgate após 
24 meses

59,52%

Resgate após 
48 meses

81,55%

Resgate após 
60 meses

93,57%

Início da 
Economia

BANPARÁ CAP PLUS

Mensalidade: R$ 50,00 a R$ 500,00 

Carência: 6 meses

Vigência: 72 meses

Resgate: 100%, corrigido pela TR

Sorteios: progressivos de até R$ 3 milhões¹

Você concorre a  
sorteios de até 
R$ 3 milhões.1

2

12º mês

24º mês

72º mês

60º mês

48º mês

Resgate após 
72 meses

100%

O Banpará CAP Plus é perfeito para você que não vê a hora 
de fazer aquela viagem ou comprar o que sempre quis.

Você acumula um valor mensalmente e concorre a prêmios 
de até R$ 3 milhões¹. No final do plano, você recebe de 
volta tudo o que economizou.²

Plus



ANOTE AQUI 
SEU NÚMERO 

DA SORTE:

VEJA COMO É FORMADO 
O NÚMERO SORTEADO: 

1º prêmio 12345

2º prêmio 22090

3º prêmio 57192

4º prêmio 43356

5º prêmio 09592

Nº sorteado 450.262

Sorteios
Com seu número da sorte, você concorre a milhões em 
dinheiro pela Loteria Federal. Veja a tabela de sorteios:

Resgate
Ao resgatar antes de terminar o plano, você recebe um 
percentual do que acumulou e deixa de participar dos 
sorteios. Continuando até o final do plano, você resgata 
tudo o que economizou.2 Veja a tabela de resgate 
para o plano de 72 meses:

O valor do sorteio é o resultado da multiplicação da mensalidade pelo múltiplo que varia 
de acordo com o tempo de permanência no plano.

Quantidade 
de Sorteios

Múltiplo 
do Sorteio

Sorteio 
Máximo

Número 
Sorteado

72
meses

Semanal

1 De 27,7x  
até 90x R$ 45 mil 450.262

9 De 3,7x  
até 10x R$ 5 mil X50.262

90 1x R$ 500 XX0.262

Mensal

1
De 300x 

até 1.000x
R$ 500 mil 450.262

9
De 30x 

até 100x
 R$ 50 mil X50.262

Semestral 1
De 1.800x 
até 6.000x

R$ 3 
milhões

450.262

Mês Vigente % de Resgate3

72
meses

6 50,00%

12 50,82%

24 59,52%

48 81,55%

60 93,57%

72 100%



¹Valores de sorteio brutos de impostos incidentes, conforme legislação em vigor, para 
a mensalidade de R$ 500,00. O  valor do prêmio é o resultado da multiplicação da 
contribuição pelo múltiplo que varia de acordo com o tempo de permanência no plano. 
Para concorrer a sorteios, as mensalidades deverão estar em dia. 

²Total acumulado, corrigido pela TR. Para resgatar tudo o que economizou é necessário 
que todas as mensalidades tenham sido pagas.

³Percentual de resgate aplicado sobre o valor das parcelas efetivamente pagas, ainda 
não aplicada atualização pela TR.

Imagens meramente ilustrativas. Título de pagamento mensal da modalidade tradicional 
emitido pela Icatu Capitalização S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, processo SUSEP 
nº 15414.901673/2019-11. Antes de contratar, consulte previamente as Condições Gerais 
e as características essenciais. É proibida a venda de Título de Capitalização a menores 
de 16 anos. Após a comunicação do término do prazo de vigência, do cancelamento 
ou do sorteio do seu Título de Capitalização, é necessário que você faça contato para 
realizarmos o pagamento dos valores dentro do prazo prescricional em vigor, o qual 
atualmente é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002.

Centro de Relacionamento:
4002 2417 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 095 2417 (demais localidades)

SAC Icatu Seguros: 0800 286 0109 
(exclusivo para informações públicas, reclamações  

ou cancelamentos de produtos adquiridos por telefone).

Ouvidoria Icatu Seguros: 0800 286 0047 
De 2ª a 6ª, das 8h às 18h, exceto feriados.  

Ao ligar, tenha em mãos o n° do protocolo de atendimento.

icatuseguros.com.br
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