
 

 

¨CONTA PREMIUM RECARREGADA´ 

Período de duração 

A partir da notificação com a Resolução Administrativa de Autorização emitida pela AJ até o 30 

de junho de 2020. 

Modalidade da Premiação 

A promoção consiste em sortear entre as pessoas físicas que abram ou tenham uma conta 

poupança denominada ¨Conta Premium¨ e/ou ¨Nossa Conta¨ em bolivianos, os seguintes 

prêmios: 

 Bs. 100.000: participarão todos os clientes no território nacional que abram o tenham 

uma conta poupança ¨Conta Premium¨ e/ou ¨Nossa Conta¨ e a cada 350 bolivianos de 

saldo médio mensal na sua Conta Premium, o cliente terá uma chance de participar no 

sorteio de Bs. 100.000. 

 

 30 Cartões Pré-pagados ¨Compramundo Plus¨ com créditos por Bs. 1.000 ou o seu 

equivalente em $US.: Participarão os clientes que tenham uma conta poupança ¨Conta 

Premium¨ e/ou ¨Nossa Conta¨ a cada Bs. 350.- de saldo médio mensal na sua conta 

Premium e/ou Nossa Conta, o cliente terá uma chance para participar do sorteio. Estes 

cartões serão sorteados por cada Departamento da Bolívia segundo o detalhe adjunto: 

 

 

 

 

 Serão realizados 12 sorteios no total. Cada mês 1 sorteio com 31 prêmios, o mesmo dia 

na cidade de Santa Cruz, e os prêmios serão entregues no escritório central do banco 

em cada cidade. 

 

 Serão sorteados primeiro os 30 cartões pré-pagados ¨Compramundo Plus¨ e depois os 

Bs. 100.000 

 

 Exclusões:  1) Funcionários, 2) participação direta ou indireta de sócios ou acionistas, 3) 

clientes ganhadores ficarão de fora dos seguintes sorteios e 4) Contas com desembolso 

de operações de credito não participarão no sorteio pelo período de 2 meses. 

DEPARTAMENTO QUANTIDADE 

Tarija 3 

Chuquisaca + Potosí 3 

Oruro 3 

Cochabamba 6 

La Paz 6 

Santa Cruz 9 

TOTAL 30 



 

 Os sorteios serão realizados as primeiras quartas feiras de cada mês, as chances de cada 

cliente serão atualizadas na primeira hora do dia com os dados do fechamento do mês 

anterior no computador designado para o sorteio, a onde serão calculadas as chances 

sobre o saldo médio mensal.  

 O cliente participa de todos os sorteios incluindo os dias que não tenha tido depósitos, 

porem que tenha mantido um saldo médio mensal igual ou superior a 350 Bs. 

 Cada sorteio será realizado com a ajuda de uma tômbola de ar com bolinhas e 

eletronicamente com um programa carregado num computador tipo laptop. 

 Cada sorteio será realizado tirando uma por uma as bolinhas da tômbola de ar até 

completar as 5 bolinhas que serão colocados na grade para as bolinhas, os números 

tirados formarão o número de até 10 dígitos que será introduzido no programa ̈ sorteio¨ 

do computador tipo laptop. Depois de serem ingressados todos os números, o programa 

de computador será executado para que este procure esse número de chance e depois 

identifique a conta com esta chance designada na atualização do dia. Automaticamente 

e somente depois de processar o programa no computador, o sistema apresentará o 

nome do ganhador e a cidade, nome que será informado ao publico presente. Durante 

todo este processo o Tabelião devera observar que todo este seja realizado 

corretamente e somente depois apresentar um relatório com o nome do ganhador. 

Depois de realizado o sorteio, todas as bolinhas retornarão à tombola para que o 

seguinte sorteio possa ser realizado nas mesmas condições. 

Exemplo de Cálculo das Chances para cada sorteio: 

• Se o cliente tem 897.70 Bs. De saldo médio mensal, serão designadas duas opções 

 

 Se o cliente tem 258.10 Bs. De saldo médio mensal, NO receberá designação de 

nenhuma chance. 

 

Exemplo do Processo do Sorteio 

• Dependendo do encerramento do sistema, cada dia será obtido o número de chances 

de clientes impressas numa lista: 

 

 

 

 

 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Monto Bs. 500 2000 300 100 50 0 200 1000 1000 10000 200 20 10 0 3000 450 200 200 200 200 200 900 1000 100 0 0 0 0 0 1000 5000

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Monto Bs. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



 

 A) O sorteio será realizado com o uso de uma tombola de ar em combinação com um 

programa de computador tipo laptop do qual será obtido o número X de dígitos. Ex. 

0000008 que segundo a lista corresponde ao Sr. Erland Parada Moreno. 

 B) No caso do que o número, tirado da tombola, supere o da lista, a contagem 

continuará novamente desde o inicio da mesma. Ex. 0000010 a ganhadora é a Sra. 

Encarnación  Gonzáles de Menacho. 

Ganhadores s/ Exemplo 

 

 
Local e Data do sorteio e jogos de azar 

 Os sorteios serão realizados nos dias 03/07/2019, 07/08/2019, 04/09/2019, 

02/10/2019, 20/11/2019, 04/12/2019, 02/01/2020, 05/02/2020, 04/03/2020, 

01/04/2020, 06/05/2020 e 03/06/2020 ; num ato público na agencia central do Banco 

Econômico em Santa Cruz, rua Ayacucho n. 166, na presença de Tabelião, das 15:00 às 

16:00 hrs.  

 Os ganhadores da Conta Premium serão procurados mediante chamada telefónica 

realizada pelo Departamento de Marketing 

Lugar y fecha de entrega de premios y puntos de canje si el caso amerita 

 A papeleta de deposito dos 100.000 Bs. e dos 30 Cartões Pré-pagos ¨Compramundo 

Plus¨ serão entregues nestas datas 07/08/2019, 04/09/2019, 02/10/2019, 20/11/2019, 

04/12/2019, 02/01/2020, 05/02/2020, 04/03/2020, 01/04/2020, 06/05/2020, 

03/06/2020 e 30/06/2020 num ato público na presença de Tabelião, das 15:00 às 16:00 

horas na agência central  do Banco, na cidade da onde seja o ganhador do sorteio, em 

Santa Cruz: na agencia central rua Ayacucho N° 166, em Cochabamba: na agência que 

se encontra na rua Nataniel Aguirre N° S-0459, em La Paz: na agência da Av. 6 de Agosto, 

com a rua Campos N° 296 Edifício Cipres, em Tarija: na agência central da rua Bolívar N° 

488 com rua Campero, em Sucre: na agência central da rua Bolívar N°466, em Oruro: na 

agência central da rua Bolívar N° 469, em Potosí: na agência central da rua Bolívar 

N°1140 e no caso do ganhador seja em cidades pequenas como Yapacani, na agência 

central da Epifanio Ríos entre Av. Buenos Aires e rua Ayacucho, Bairro Abaroa e em 

Yacuiba na agência central da Avenida principal Santa Cruz com a rua Cochabamba, 

praça central 12 de agosto. 

 

 

 

No. Fecha No. Cuenta Codigo Nombre

B) 1 28/01/04 1051436935 34198 MENACHO ENCARNACION GONZALES DE

2 28/01/04 1051436935 34198 MENACHO ENCARNACION GONZALES DE

3 28/01/04 1051436935 34198 MENACHO ENCARNACION GONZALES DE

4 28/01/04 1051436935 34198 MENACHO ENCARNACION GONZALES DE

5 28/01/04 1051468885 88680 PARADA MORENO ERLAND

6 28/01/04 1051468885 88680 PARADA MORENO ERLAND

7 28/01/04 1051468885 88680 PARADA MORENO ERLAND

A) 8 28/01/04 1051468885 88680 PARADA MORENO ERLAND

9 28/01/04 1051469712 88775 ZEBALLOS FERREL SILVESTRE JHONNY



 

 

 Os 100.000 Bs. Serão depositados de maneira automática na conta Premium do 

ganhador na agencia central do Banco Econômico na rua Ayacucho N° 166 da cidade de 

Santa Cruz 

 

 Cada mês será publicado um testemunho do Ganhador num meio de imprensa de 

circulação nacional como um sinal de legalidade do Sorteio, lembrando o inciso d), artigo 

2, secção 4 do Regulamento Promoção e Material Informativo 

 

Premios oferecidos em dinheiro, e/ou serviços 

A quantidade total de prêmios é de 1.560.000 Bs.; quer dizer 12 sorteios de 100.000 Bs. y 360 

cartões pré-pagos ¨Compramundo Plus¨ num valor total de 360.000 Bs. 

QUANTIDADE  DESCRICAO  PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL 

12 Dinheiro à vista com deposito em conta 100.000 1.200.000 

360 

Cartões Pré-pagos ¨Compramundo 
Plus¨ com créditos de 1.000 Bs. ou a 
equivalência em $US. 1.000 360.000 

 

 

 

Actividad Autorizada y Fiscalizada por la Autoridad de Juegos (AJ) 

 


