CONDIÇÕES GERAIS DA CAMPANHA
PASSE CARTÃO A UM VERÃO TOP
1.

A presente Campanha (abreviadamente, Passe Cartão a um Verão Top, ou a
Campanha) irá vigorar de 18 de abril até 31 de agosto de 2022.

2.

O Concurso destina-se a todos os Clientes ActivoBank, novos ou atuais, com idade
igual ou superior a 18 anos, desde que sejam primeiros titulares de conta à
ordem e que cumpram pelo menos um dos seguintes critérios:
- Sejam Clientes ActivoBank com um Cartão de Crédito Classic ativo
- Sejam Clientes ActivoBank com um Cartão de Crédito AB Gold ativo
A cada Cliente elegível para os sorteios será atribuído um número de entradas
de acesso aos sorteios, de forma cumulativa, de acordo com o cumprimento dos
critérios conforme tabela abaixo:

Critérios de Acesso
Visa Classic: 100€ em compras
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AB Gold: 100€ em compras

Nº de entradas para
sorteios
1
2

Prazo para
cumprimento dos
critérios

18 abril a 31 agosto
2022

3.

Exclusões da Campanha:
Não serão admitidos ao sorteio os Clientes que, à data da realização do sorteio
ou até à data em que reclamarem o prémio, apresentem arresto, penhora, ou
qualquer outra medida de apreensão judicial incidente sobre salários, pensões
ou reformas creditados através do Banco ou incidente sobre saldos ou valores
registados em contas bancárias em que o Cliente seja titular ou co-titular ou o
incumprimento de quaisquer contratos creditícios celebrados com o Banco ou
registo de devolução por falta ou insuficiência de provisão de cheques sacados
pelo Cliente em qualquer conta em que este seja titular ou co-titular ou ainda
notificação efetuada ao Banco da inibição do uso de cheque pelo titular.

4.

Processo de sorteio:
O Banco verificará se os Clientes reúnem as condições indicadas no presente
regulamento posto o que, para efeitos do sorteio, lhes será atribuído um número,
com numeração seguida a partir da unidade.
A identificação dos concorrentes será feita por listagem ordenada por
computador, onde constarão:
Número sequencial gerado automaticamente, pelo sistema informático, para
efeitos de sorteio;
Nome do 1º titular da Conta Cartão;
Número da Conta à Ordem;
Número de Cliente;
Morada;
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Contacto telefónico (caso possua).
Este concurso terá 4 (quatro) sorteios, no âmbito dos quais serão atribuídos 4
(quatro) prémios, constituídos por 4 (quatro) vouchers viagem de 1.000€ (Euros)
cada.
Os sorteios realizar-se-ão através de esferas numeradas de 0 (zero) a 9 (nove),
contidas em recipiente para esse fim destinado, deste extraindo-se tantas
esferas quantas as necessárias para a formação dos números que indicarão os
números premiados.
Em cada extração, a 1ª (primeira) esfera a sair corresponderá ao algarismo das
unidades, a 2ª (segunda) corresponderá ao algarismo das dezenas, a 3ª (terceira)
ao algarismo das centenas e assim sucessivamente. Caso o número que saia não
seja um número atribuído, a extração será repetida.
Para cada prémio será sorteado, por ordem de extração, um Cliente efetivo e
dois Clientes suplentes. O primeiro suplente receberá o prémio, na ausência da
reclamação ou de renúncia do mesmo pelo Cliente efetivo e o segundo suplente
receberá o prémio na ausência da reclamação do mesmo pelo primeiro suplente.
Cada Cliente, efetivo ou suplente, poderá entrar para o sorteio do mês seguinte,
desde que cumpra os critérios de faturação definidos.
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Os premiados serão contactados pelo ActivoBank por e-mail/telefone, no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis após as datas de cada sorteio, referidas no ponto
5.

5.

Regras do Concurso:
O presente concurso tem início a 18 de abril e termina a 31 de agosto de 2022
para todos os critérios.
Serão atribuídos 4(quatro) vouchers viagem de 1000 euros cada.
Os sorteios serão realizados nas seguintes datas:
Período de habilitação de 18 de abril a 31 de maio 2022 – 1º sorteio de 1 voucher
viagem dia 15 de junho 2022.
Período de habilitação de 1 a 30 de junho 2022 – 2º sorteio de 1 voucher viagem
dia 13 de julho 2022.
Período de habilitação de 1 a 31 de julho 2022 – 3º sorteio de 1 voucher viagem
dia 17 de agosto 2022.
Período de habilitação de 1 a 31 de agosto 2022 – 4º sorteio de 1 voucher viagem
dia 14 de setembro 2022.
Local e Hora de Realização do Sorteio:
As operações de apuramento dos participantes e a determinação dos
contemplados realizar-se-ão na Av Dr Mário Soares (Tagus Park), Edif 9, Piso 0,
2744 - 005 Porto Salvo, às 15h00, na presença de representantes do Ministério
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da Administração Interna.
Os prémios são pessoais e intransmissíveis e não são remíveis em dinheiro,
qualquer que seja a circunstância invocada.

6.

Reclamação do Prémio:

Os prémios deverão ser reclamados no prazo de 30 dias a contar da data da
realização do sorteio em qualquer Ponto Activo do ActivoBank, diariamente,
com exceção dos Domingos e Feriados, ou através da linha telefónica,
identificando-se e agendando data e Ponto Activo para entrega do prémio.
Na eventualidade de o sorteado efetivo não reclamar o prémio durante o período
referido no ponto que antecede, será aquele comunicado ao primeiro suplente
no prazo máximo de 5 dias úteis a contar da data termo para reclamação do
prémio. O primeiro suplente terá então de reclamar o prémio no prazo de 30
dias contados da comunicação do Banco.
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Na eventualidade do primeiro suplente não reclamar o prémio durante o período
referido no ponto que antecede, será aquele comunicado ao segundo suplente
no prazo máximo de 5 dias úteis a contar da data termo para reclamação do
prémio. O segundo suplente terá então de reclamar o prémio no prazo de 30
dias contados da comunicação do Banco.
Os prémios serão entregues aos premiados no local acordado entre as partes
para o efeito.
7.

Publicitação do Concurso:

O concurso será divulgado em www.activobank.pt, obrigando-se o Banco, em
cumprimento do disposto no art.º 11. ° do Decreto-Lei n.º 330/90, de 23 de
outubro, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 275/98, de 9 de setembro, a
expor claramente todas as condições respeitantes ao mesmo.
Após a determinação dos premiados, o requerente obriga-se a fazer anunciar
pelos meios de publicidade indicados na condição 7.ª, o nome e localidade da
morada dos mesmos, bem como o último dia do prazo em que os prémios podem
ser levantados.
Porto Salvo, 24 de março 2022
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