
Novo SuperXcap.
Novos prêmios, mais chances, 
ainda mais super.

Mais de

, milhão
de reais todo mês

Cuide dos seus sonhos!
Concorra a muitos prêmios
e ainda pegue de volta 

R$ 1.500,00
no � nal do plano.
Tudo isso por R$ 25/mês.



55.176 – 08/2016. Direito de uso de imagem por tempo indeterminado.  
CNPJ: 01.599.296/0001-71. É proibida a venda de título de capitalização a menores 
de dezesseis anos. – Art. 3º, I, do Código Civil. Processo SUSEP  
nº 15414.900244/2016-75. A aprovação deste título pela SUSEP não implica, por 
parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação à sua aquisição, representando, 
exclusivamente, sua adequação às normas em vigor. O grupo Caixa Seguradora 
reúne empresas de Seguros, Previdência, Consórcios, Capitalização e Saúde. 
Ouvidoria Caixa Seguradora: 0800 702 4240. Reclamações em nível de recorrência 
ou sugestões. Os atendimentos neste canal serão registrados mediante 
apresentação do número de protocolo fornecido pelo SAC. A ouvidoria atende  
das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados nacionais.

Mensalidade R$ 25,00

60 meses

Carência para resgate 12 meses

Prêmios 
semanais

Superprêmio de R$ 40 mil  
e mais 119 prêmios de R$ 200.

Novo prêmio especial
R$ 500 mil nos meses de 
março, junho, setembro  

e dezembro.

Raspou, achou, ganhou!
5 mil prêmios
instantâneos

Prêmios de R$ 50  
a R$ 1.000 em dinheiro 

pra você!

Prêmios mensais
Superprêmio de  

R$ 1 milhão e mais  
119 prêmios de R$ 5 mil.

Prazo de capitalização

Contatos da Caixa Seguradora
Serviços e Relacionamento: 3004 4000 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 702 4000 Demais regiões
SAC: sugestões, dúvidas, reclamações e cancelamentos 0800 702 4280
CAS: Central de Atendimento ao Surdo 0800 702 4260
Ouvidoria: 0800 702 4240

superxcap.com.br

Superprêmios pra você 
conquistar muito mais.
O SuperXcap mudou pra melhor. Com um visual mais 
moderno e com ainda mais prêmios, ele é o título de 
capitalização ideal pra você. Confira:


