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REGULAMENTO DA CAMPANHA SULAMÉRICA – SAÚDE FINANCEIRA 

 

1. Campanha 

1.1. A SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 01.685.053/0013-90, ("SulAmérica”), lançou a Campanha Saúde 

Integral – Pilar Financeiro (“Campanha”) em parceria com a ÓRAMA 

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita 

no CNPJ/MF sob nº 13.293.225/0001-25 (“Órama”), com o objetivo de ajudar as 

pessoas a melhorar a sua saúde financeira.  

1.2. O presente Regulamento visa definir os critérios e as regras que regerão a 

presente Campanha, bem como o benefício que será oferecido aos clientes pela 

Órama. 

2. Participantes 

2.1. A SulAmérica desenvolveu um questionário, com o intuito de identificar o 

equilíbrio entre as saúdes física, mental e financeira dos usuários que 

responderem às perguntas por meio de um chat. 

2.2. As pessoas que participarem da pesquisa, respondendo o questionário, estando 

dentro do perfil e dos requisitos estabelecidos pela SulAmérica, e que forem 

identificadas com a necessidade de melhorar sua saúde financeira, serão 

direcionadas para uma landing page específica da Órama 

(https://minhaconta.orama.com.br/novo-cadastro/?origem-comercial=1316#/) para 

http://www.orama.com.br/
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iniciarem o seu cadastro, bem como as pessoas que responderem ao questionário, 

independente do resultado, e receberem um e-mail com o link mencionado acima. 

2.3. Serão elegíveis a participar da presente Campanha as pessoas físicas, maiores de 

18 anos, residentes no Brasil, que acessarem a landing page descrita na Cláusula 

2.2 deste Regulamento, iniciarem e finalizarem o seu cadastro, e que forem 

aprovados pela Órama, dentro do Prazo da Campanha (“Participantes”). 

2.4. As pessoas que, antes do início de vigência desta Campanha,  já possuírem conta 

cadastrada junto à Órama, ou que já tiverem iniciado o seu cadastro por outro 

meio que não a landing page que a SulAmérica direcionar, conforme indicado na 

Cláusula 2.2 deste Regulamento, não estarão elegíveis a participar da Campanha. 

2.5. A participação na presente Campanha implica no total reconhecimento e 

aceitação irrestrita das disposições deste Regulamento. 

3. Prazo 

3.1. A Campanha terá início no dia 28/08/2021, a partir das 10h00min do horário de 

Brasília e encerrará às 23h59min do dia 18/12/2021 do horário de Brasília, ou 

enquanto durar o estoque, assim entendido: (i) abertura das primeiras 5.000 novas 

contas junto à Órama, e (ii) disponibilização do e-book durante o prazo da 

Campanha (“Prazo da Campanha”).  

3.2. Os Participantes deverão dentro desse prazo, cumprir com os requisitos definidos 

no presente Regulamento, respeitando todas as regras e condições aqui previstas. 

4. Regras da Campanha 

http://www.orama.com.br/
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4.1. A Campanha será realizada pela SulAmérica, por meio das redes sociais e 

anúncios de televisão, pelos quais será comunicado sobre a possibilidade de 

realizar um teste, que consiste em responder um questionário e, de acordo com 

as respostas, a SulAmérica identificará aspectos a serem aprimorados 

relacionados à saúde financeira. 

4.2. Para as pessoas que forem identificadas com a necessidade de melhorar a saúde 

financeira, a SulAmérica enviará uma mensagem automática, via plataforma 

específica de mensagens, informando o resultado apurado e apresentando a 

possibilidade de direcionamento para a landing page da Órama para, caso seja da 

vontade da pessoa, formalizar a abertura de conta junto à Órama, possibilitando 

o recebimento de benefícios, a fim de ajudá-lo a aprimorar sua saúde financeira. 

4.3. Para as pessoas que responderem ao questionários e o resultado identificado for 

diverso daquele com a necessidade de melhorar a saúde financeira, a SulAmérica 

enviará um e-mail com o link da landing page da Órama para, caso seja da 

vontade da pessoa, formalizar a abertura de conta junto à Órama, possibilitando 

o recebimento de benefícios.  

4.4. Os benefícios consistem na disponibilização pela Órama, de forma gratuita, do 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), que será creditado na conta da Órama 

exclusivamente para os primeiros 5.000 (cinco mil) Participantes (“Benefício”). 

Após atingidos os primeiros 5.000 Participantes que fizerem jus ao recebimento 

do referido valor, os demais Participantes serão contemplados apenas com o e-

book educativo sobre saúde financeira (“Benefício”), tudo isso para incentivar e 

fomentar a educação e a saúde financeira.  

http://www.orama.com.br/
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4.5. A Órama entregará os Benefícios descritos na Cláusula 4.3 acima aos 

Participantes, por suas expensas. Para os 5.000 (cinco mil) primeiros 

contemplados, a Órama realizará o crédito no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

em até 7 (sete) dias úteis após a aprovação do cadastro do Participante na Órama. 

Após atingidos os primeiros 5.000 Participantes que fizerem jus ao recebimento 

do referido valor, a Órama disponibilizará apenas o e-book para os demais 

Participantes, observado o prazo de vigência da Campanha descrito na Cláusula 

3.1 deste Regulamento. 

5. Das Disposições gerais 

5.1. O não atendimento ou o atendimento parcial de qualquer um dos requisitos 

dispostos no presente regulamento, levará automaticamente ao cancelamento da 

participação do interessado, sem necessidade de prévia comunicação. 

5.2. O Benefício é pessoal e intransferível, não sendo admitida sua negociação ou 

substituição por outra espécie de bens ou serviços, nem a transferência de sua 

titularidade em qualquer hipótese. 

5.3. O Benefício não é cumulativo. A participação nesta Campanha não gerará a 

qualquer dos Participantes outro direito ou vantagem que não esteja 

expressamente previsto neste Regulamento. 

5.4. O Participante garante que as informações prestadas para participação da 

Campanha possuem total veracidade, assumindo inteira responsabilidade por 

estas. Fica claro e ajustado que, na hipótese da Órama verificar a falsidade de 

qualquer uma das declarações dadas pelo Participante, o mesmo será excluído da 

http://www.orama.com.br/
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Campanha, a qualquer tempo, sem que lhe seja devida qualquer explicação nem 

qualquer tipo de indenização, remuneração, pagamento ou Premiação, ficando 

ainda sujeito à responsabilização por crime de falsidade ideológica. 

5.5. O Participante que praticar qualquer tipo de ato considerado fraudulento, ilegal, 

ilícito, ou que atente contra os objetivos da Campanha e deste regulamento será 

automaticamente excluído da Campanha, sem necessidade de prévia 

comunicação e sem exclusão das penalidades cabíveis. 

5.6. A Órama não será responsável por problemas, falhas ou mau funcionamento 

técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, 

equipamentos de computadores, hardware ou software, erro, interrupção, defeito, 

atraso ou falhas em operações ou transmissões para o correto processamento da 

participação, incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de dados 

ou falha da Órama em recebê-las, em razão de problemas técnicos, 

congestionamento na Internet, vírus, falha de programação (bug) ou violação por 

terceiros (hackers). 

5.7. A Órama e a SulAmérica poderão alterar, suspender ou interromper 

definitivamente a Campanha a qualquer tempo, a exclusivo critério destas, sem 

que sejam devidos aos Participantes quaisquer premiações, bonificações, 

compensações, indenizações ou pagamentos, inclusive alterar os Benefícios.  

5.8. A diretoria da Órama e da SulAmérica serão responsáveis por dirimir quaisquer 

lacunas no Regulamento e eventuais dúvidas. 

http://www.orama.com.br/
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5.9. Eventuais dúvidas relativas ao presente regulamento poderão ser encaminhadas 

à Órama, por meio do e-mail atendimento@orama.com.br ou pelo telefone 0800 

728 0880 ou (21) 3797-8000, nos dias úteis, das 9h às 18h. As dúvidas oriundas 

deste regulamento serão julgadas pela Órama e sua decisão será irrecorrível. 

5.10. O Participante poderá dispor dos Benefícios da forma que entender devida.  

5.11. Os termos iniciados em letra maiúscula possuem seu significado definido 

expressamente no presente Regulamento. 

5.12. Fica, desde já, eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do 

Rio de Janeiro, com plena concordância de todos os participantes, com exclusão 

de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente Regulamento ou da Campanha a que ele se refere. 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2021. 

 

ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 
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