Sua nova assembleia chegou!
Sorteio via Loteria Federal

Olá Consorciado, tudo bem?
Visando continuar nossso processo de melhorias e inovação em nosso serviço, foi implantando o novo
formato de sorteio com a apuração de acordo com o resultado da Loteria Federal.
O novo modelo foi aprovado pelos consorciados via Aplicativo do Cliente, entre os dias 06/01 e 16/01 e
definida na Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20/01.
Como era ANTES?
As assembleias eram realizadas presencialmente, onde são colocadas no globo bolas numeradas de 0 a 9
e a partir deste sorteio, é formado por uma sequência de três ou quatro algarismos (de acordo com a
quantidade de participantes do grupo), a PEDRA CHAVE. Caso a PEDRA CHAVE não corresponda a uma
cota apta à contemplação, é contemplada a cota que mais se aproxima, iniciando pelo número
imediatamente superior, depois o número imediatamente inferior, e assim sucessivamente, até encontrar
a cota contemplável.
Como fica AGORA?
Será contemplada o número sorteado através da apuração do resultado via Loteria Federal. Caso o
número da cota sorteada não esteja apto, será contemplada a cota acima e abaixo do número sorteado.
Veja abaixo como chegamos ao número contemplado neste formato:

Exemplo de Apuração via Loteria Federal
Resultado da Loteria Federal
(Resultado 1 Prêmio)

=

48.012

Cota de maior número dentre
as aptas ao sorteio do seu grupo

=

400

48.012
Resultado da
Loteria Federal

0,03 x

÷

= 120,03

400
Cota de maior
número

400

12
Pedra-chave

(à esquerda da vírgula) =

12

=

Caso a cota sorteada não esteja apta,
as próxima contempladas serão alternadas

Resultado:

Zera a parte inteira do número

120,03

Pedra-chave sorteada

Acima

13
ou

ou
Abaixo

11

Neste novo modelo será ainda mais prático, rápido e confiável como sempre. E fique tranquilo, você pode
acompanhar o resultado aonde estiver, através do Portal do Cliente, SAC e APP do Cliente.
A apuração de cada sorteio fica disponível e publicada sempre no dia seguinte da sua realização.

F.A.Q.

Assembleia via Loteria Federal

Qual o critério adotado pela Administradora para definir o número 400 no exemplo de definição da
pedra chave (Cota de maior número)?
Será considerada a cota apta de maior número do grupo. Exemplo: Em um grupo que a população de
cotas aptas seja aquelas de número 10, 20 e 30, a cota de maior número, no presente caso, será a cota de
número 30. Vale esclarecer que, cotas aptas são aquelas não contempladas, e adimplentes na ocasião da
assembleia
Como será realizado a divulgação do cálculo da pedra chave?
Ao liberarmos os resultados da assembleia informaremos também o cálculo realizado para formação da
PEDRA CHAVE, visando a transparência deste processo.
O que significa pedra chave?
A PEDRA CHAVE consiste no número obtido a partir do cálculo do exemplo abaixo, e é utilizado para
definir as cotas contempladas por sorteio e lances.
Qual sorteio da loteria federal será considerado?
Será utilizado o resultado do sorteio da Loteria Federal da Caixa Econômica Federal ocorrido
imediatamente anterior à data da assembleia mensal de consórcios.
Qual é o prazo para ofertar lances ?
Os lances poderão ser ofertados até o dia que anteceder a assembleia.

Com o App Bamaq Consórcio:
Oferta seu lance com informações exclusivas.
Recebe alertas dos dias da assembleia.
Veja o resultado da assembleia no dia seguinte.
Descubra as cotas contempladas e suas porcentagens.
E muito mais!

