
REGULAMENTO CAMPANHA DE INDICAÇÃO "INDICOU, COOPEROU, GANHOU" 

 
COOPERATIVA: CREDCREA 

 

1. OBJETIVO 

1.1. A promoção INDICOU, COOPEROU, GANHOU tem como objetivo distribuir brindes (de acordo com o item 

5 deste regulamento) para o cooperado da CREDCREA que indicar pessoas para se associarem à esta 

cooperativa e, estas, venham a se associar durante a vigência da campanha. 

1.2. A indicação de novos cooperados não acarreta em nenhuma despesa para o cooperado indicador. 

 
2. VIGÊNCIA 

2.1. A Campanha INDICOU, COOPEROU, GANHOU! terá duração de 15/04/2021 até dia 31/12/2021 em 

território de abrangência da cooperativa. 

2.2. Se for do interesse da Cooperativa, a campanha poderá ser prorrogada por um novo período, o que 

deverá ser comunicado pela mesma em suas plataformas oficiais. 

 

 
3. PARTICIPANTES 

3.1. Participam da promoção todos os Cooperados (Pessoas Físicas e Jurídicas) ativos da CREDCREA, que 

estejam com seus dados cadastrais atualizados e em dia com suas obrigações financeiras. 

3.2. Participam, também, todos os novos Cooperados efetivamente admitidos na Cooperativa durante o 

período de validade da promoção. 

3.3. Não é permitida a participação na promoção aos colaboradores da CREDCREA, membros do Conselho de 

Administração Conselho Fiscal e da Diretoria, e seus familiares de primeiro grau. 

3.4. Para participar da Promoção, o cooperado deverá estar em dia com seu cadastro na CREDCREA, por isso, 

é de sua responsabilidade solicitar a atualização dos dados cadastrais. 
 
 
4. INDICAÇÃO 

4.1. A indicação deverá ser feita por meio de registro pelo site www.credcrea.coop.br/indique, para fins de 

cadastro em sistema único e acompanhamento da efetivação. 

4.2. A indicação não poderá ser realizada via e-mail, site da Cooperativa, redes sociais, SMS, WhatsApp, 

verbalmente a um colaborador ou qualquer outro meio que não seja o site citado no item 4.1. 



4.4. Serão aceitas indicações realizadas até o dia 31/12/2021 (às 23h59), com a admissão do indivíduo 

indicado até o dia 15/01/2022. 

 
5. BRINDES 

5.1. Os brindes que compõem a Promoção serão disponibilizados da seguinte forma: 

- Brinde 1: Mochila Térmica Personalizada CREDCREA, entregue ao cooperado indicador que alcançar 2 

(duas) indicações que se efetivarem em associações - que equivalem a 2 (dois) pontos; 

- Brinde 2: Par de Fone de Ouvido Bluetooth sem fio, entregue ao cooperado indicador que alcançar 5 (cinco) 

indicações que se efetivarem em associações - que equivalem a 5 (cinco) pontos; 

- Brinde 3: Smartband Relógio Digital, entregue ao cooperado indicador que alcançar 10 (dez) indicações 

que se efetivarem em associações - que equivalem a 10 (dez) pontos. 

5.2. Os brindes são cumulativos, ou seja, ao receber o direito de ganhar o Brinde 3, o cooperado terá direito 

a receber os brindes 1 e 2, também. 

5.3. Se for do interesse da Cooperativa, os brindes podem ser alterados sem aviso prévio. 

5.4. As imagens dos brindes na divulgação da campanha são ilustrativas. Podem haver variações de 

identidade visual, cor e tamanho. 

 
6. PREMIAÇÃO 

6.1. A presente promoção visa premiar o Cooperado ativo que indicar contatos que se tornem novos 

cooperados da CREDCREA durante o período da campanha. 

6.2. Os brindes serão distribuídos conforme disponibilidade em estoque. Caso o estoque esgote, caberá ao 

cooperado indicador escolher outro brinde disponibilizado pela Cooperativa. 
 
 
7. RETIRADA DA PREMIAÇÃO 

7.1. A premiação que o Cooperado fizer jus deverá ser retirada no seu Posto de Atendimento em até 15 dias 

úteis após ser comunicado. 

7.2. O Cooperado premiado será avisado pelo Posto de Atendimento por meio de contato telefônico no 

número registrado em cadastro com a Cooperativa, informando quando poderá retirar o brinde. 

7.3. É vedada a transferência das indicações de um cooperado para outro. 

7.4. É vedada a conversão do brinde em dinheiro ou outros benefícios. 
 
 
8. CRITÉRIOS PARA ADMISSÃO DAS PESSOAS INDICADAS 



8.1. Para se associar à CREDCREA e adquirir a qualidade de cooperado, a pessoa indicada deverá preencher 

os requisitos previstos no Estatuto Social da Cooperativa (Título III – Capítulo I – Seção I): https://ailos-sites-

prd.azureedge.net/wp-content/uploads/2019/07/Estatuto-Social- CREDCREA-1.pdf 

8.2. Não serão consideradas nesta Promoção contas salário abertas por prospecção dos colaboradores da 

Cooperativa (essa regra é válida para novos convênios folha e convênios já existentes). 

 

 
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1. A Promoção INDICOU, COOPEROU, GANHOU será divulgada nos canais de comunicação oficiais da 

CREDCREA. 

9.2. A participação na promoção INDICOU, COOPEROU, GANHOU implica em aceitação total e irrestrita de 

todas as cláusulas deste regulamento. 

9.3. Havendo mais de um indicador para um novo cooperado, a indicação será computada para o nome do 

Cooperado que o indicou primeiro. 

9.4. Caso o Cooperado indicador seja menor de 16 anos, será representado por seus pais ou representantes 

legais. 

9.5. Os Cooperados participantes da Promoção INDICOU, COOPEROU, GANHOU concordam em: a) ceder seu 

nome e imagem para divulgação sem qualquer ônus para CREDCREA; 

b) isentar a CREDCREA de responsabilidade quanto à qualidade do bem recebido, não cabendo nenhum tipo 

de interpelação à Cooperativa; 

9.6. Os casos omissos ou quaisquer dúvidas referentes à Promoção e a este Regulamento serão resolvidos 

pelo Conselho de Administração da CREDCREA; 

9.7. A CREDCREA deverá manter, de forma apropriada, o registro e controle de todas as indicações, da efetiva 

associação das pessoas indicadas e da distribuição dos brindes, de forma que possa ser comprovado, a 

qualquer momento, todo o andamento da Promoção. 

 

Florianópolis, 15 de Abril de 2021. 


