
REGULAMENTO 

 

1. A CAMPANHA 

1.1 A campanha “QUERO UM IPHONE” é destinada exclusivamente 

aos associados da ANABB.  

1.2 Serão sorteados 10 (dez) iPhones 7 Plus entre os associados que 

baixarem o Aplicativo ANABB em seu smartphone. 

1.3 Para ganhar o prêmio, os associados da ANABB não podem ter 

pendências financeiras na entidade. 

1.4 A campanha será realizada de 2/5 a 30/6/2018. 

1.5 A lista dos associados que baixarem o aplicativo e das respectivas 
indicações será disponibilizada no site da ANABB 

(www.anabb.org.br), no menu App ANABB, em 4/7/2018. 

 

2. COMO PARTICIPAR 

2.1 Baixe o Aplicativo ANABB: ao instalar o App ANABB em seu 
smartphone, o associado concorda com o presente regulamento 

e AUTOMATICAMENTE participa da promoção, recebendo um 
número para concorrer aos prêmios.  

2.2 Indique um amigo: o associado que baixar o App ANABB pode 
indicar outros colegas, que sejam sócios da ANABB, para 

também participarem da promoção fazendo o download do 
aplicativo. Cada associado pode indicar até cinco (5) amigos por 

dia. A indicação deve ser feita pelo aplicativo no menu “Quero 
um iPhone da ANABB/Indique um Amigo”, incluindo matrícula na 

ANABB/BB e e-mail da pessoa indicada. A cada pessoa indicada 
que baixar o aplicativo, o associado que a indicou terá direito a 

mais um número para concorrer aos prêmios. 

2.3 O associado e o amigo indicado receberão por e-mail uma 

confirmação sobre as indicações, devendo ficar atentos, pois 

esses e-mails podem cair no lixo eletrônico ou na caixa de spam. 

2.4 Um associado poderá ser indicado apenas uma vez. Se, por 

ventura, for indicado duas vezes, valerá a primeira indicação. 

2.5 O associado terá acesso, no aplicativo, à lista das pessoas 

indicadas e a todos os seus números recebidos por essas 
indicações. 

2.6 O número para concorrer aos prêmios terá cinco (5) dígitos e 
será gerado de forma aleatória pelo sistema contratado pela 

ANABB. 

 

3. QUEM PODE PARTICIPAR 

http://www.anabb.org.br/


3.1 Poderão participar da campanha todos os associados da ANABB 

em dia com suas mensalidades. 

3.2 Se a pessoa indicada não for associada da ANABB, ela deverá se 
filiar para participar da promoção. 

3.3 Não poderão participar da campanha funcionários e membros 
dos órgãos diretivos da ANABB (diretores executivos, 

conselheiros e diretores regionais). 

 

4. PREMIAÇÃO 

4.1 Serão sorteados 10 iPhones 7 Plus. 

4.2 Os associados que possuírem o número premiado ganharão um 
iPhone 7 Plus. 

 

5.  COMO SERÁ O SORTEIO  

5.1 O sorteio dos iPhones 7 Plus será realizado em 7/7/2018, com 
base no sorteio da Loteria Federal desse mesmo dia. 

5.2 A formação dos números contemplados obedecerá às seguintes 

regras: 

 

1º PREMIADO: o número sorteado em 1º lugar será formado 
pela união dos cinco algarismos da quinta coluna de cada prêmio 

da Loteria Federal, referente à coluna das unidades, na 
sequência vertical (conforme exemplo abaixo). 

1º Prêmio: 12345 
2º Prêmio: 67890 
3º Prêmio: 23456 
4º Prêmio: 78901 
5º Prêmio: 34567 
 

Nesse caso, o número premiado seria 50617. 

 

2º PREMIADO: o número sorteado em 2º lugar será formado 
pela união dos cinco algarismos da quarta coluna de cada prêmio 

da Loteria Federal, referente à coluna das dezenas, na sequência 
vertical (conforme exemplo abaixo). 

1º Prêmio: 12345 

2º Prêmio: 67890 

3º Prêmio: 23456 

4º Prêmio: 78901 

5º Prêmio: 34567 
 



Nesse caso, o número premiado seria 49506. 

 

3º PREMIADO: o número sorteado em 3º lugar será formado 
pela união dos cinco algarismos da terceira coluna de cada 

prêmio da Loteria Federal, referente à coluna das centenas, na 
sequência vertical (conforme exemplo em abaixo). 

1º Prêmio: 12345 

2º Prêmio: 67890 

3º Prêmio: 23456 

4º Prêmio: 78901 

5º Prêmio: 34567 
 

Nesse caso, o número premiado seria 38495. 

 

4º PREMIADO: o número sorteado em 4º lugar será formado 
pela união dos cinco algarismos da segunda coluna de cada 

prêmio da Loteria Federal, referente à coluna das unidades de 
milhar, na sequência vertical (conforme exemplo abaixo). 

1º Prêmio: 12345 

2º Prêmio: 67890 

3º Prêmio: 23456 

4º Prêmio: 78901 

5º Prêmio: 34567 
 

Nesse caso, o número premiado seria 27384. 

 

5º PREMIADO: o número sorteado em 5º lugar será formado 
pela união dos cinco algarismos da primeira coluna de cada 

prêmio da Loteria Federal, referente à coluna das dezenas de 
milhar, na sequência vertical (conforme exemplo abaixo). 

1º Prêmio: 12345 

2º Prêmio: 67890 

3º Prêmio: 23456 

4º Prêmio: 78901 

5º Prêmio: 34567 
 

Nesse caso, o número premiado seria 16273. 

 

Do 6º ao 10º PREMIADO: o número contemplado será 

formado pelo número inverso (de trás para a frente) de cada um 
dos cinco (5) prêmios sorteados pela Loteria Federal (conforme 

exemplo abaixo). 



1º Prêmio:   12345 

2º Prêmio:   67890 

3º Prêmio:   23456 
4º Prêmio:   78901 

5º Prêmio:   34567 
 

Nesse caso, os números premiados, do 6º ao 10º contemplado, 

seriam: 

6º Prêmio:   54321 
7º Prêmio:   09876 
8º Prêmio:   65432 
9º Prêmio:   10987 
10º Prêmio: 76543 

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO SORTEIO – A ANABB 
enviará uma notificação ao associado ganhador, por aplicativo e e-

mail, em 9/7/2018, informando o resultado e solicitando a 
confirmação dos dados cadastrados na entidade. É importante que os 

associados contemplados confirmem se os dados enviados pela 
ANABB estão corretos, pois eles serão utilizados para emissão da 

Nota Fiscal dos aparelhos.  

6.1 O aparelho comprado pela ANABB será enviado para o endereço 

que o associado informar para a ANABB. 

6.2 A Nota Fiscal dos aparelhos será emitida no nome de cada 
associado contemplado. 

6.3 Os números sorteados e os nomes dos ganhadores serão 
divulgados no site da ANABB, no jornal Ação e nas redes sociais 

da Associação. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1 Se, por algum motivo, a Caixa Econômica não realizar o sorteio 

em 7/7/2018, o resultado da premiação será o do sorteio 
imediatamente posterior. 

7.2 Caso o associado não consiga ver o número da sorte no 
aplicativo, poderá entrar em contato pela Central de 

Atendimento da ANABB 0800 727 9669 ou pelo telefone 
(61) 3442 9696. 

7.3 Se o número sorteado não tiver associados contemplados, o 

ganhador será aquele que tiver o número mais próximo para 
cima.  

7.4 Só serão considerados números válidos para o sorteio aqueles 
distribuídos a associados que cumprirem todas as exigências 

descritas neste regulamento. 



7.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva da 

ANABB. 

 

Brasília (DF), 30 de abril de 2018 

 

DIRETORIA EXECUTIVA DA ANABB 




