Bases del Sorteig “Ara més que mai, el meu cor BOTIGA per Andorra”

CRÈDIT ANDORRÀ, SA, en endavant el Banc, organitza dos sortejos amb l’objectiu de
premiar, per una banda, la confiança i fidelitat dels consumidors que realitzen compres
amb targetes de dèbit o crèdit en comerços del país i, per l’altra, la dels comerços clients
del Banc que gestionin els cobraments mitjançant la tecla número 3 del seu TPV
(cobraments de les targetes per Crèdit Andorrà).
El sorteig “Multiplica x3 les teves compres” s’adreça a compradors que realitzin
compres a comerços del país mitjançant una targeta de dèbit o crèdit. La promoció
consisteix a premiar els consumidors sempre que el comerç enregistri l’operació de venda
prement la tecla número 3 del seu TPV. Participen en el sorteig “Multiplica x3 les teves
compres” totes les targetes de pagament (nacionals i internacionals) que compleixin el
requisit anterior.
El sorteig “Multiplica x3 les teves vendes” s’adreça als comerços del país que siguin
clients del Banc, amb un compte bancari actiu i operatiu, i que enregistrin les operacions
amb targeta prement la tecla número 3 dels seus TPV.
Els participants als dos sortejos han de complir les CONDICIONS que estipula aquest
reglament:

PRIMERA
Participen en el sorteig “Multiplica x3 les teves compres” les persones físiques majors
d’edat que realitzin una compra als comerços del país mitjançant una targeta de dèbit o
crèdit de la qual siguin titulars, sempre que aquesta operació s’enregistri amb la tecla
número 3 del TPV del comerç.
Si es compleix el requisit anterior i la targeta està emesa pel Banc, el comprador participa
automàticament en el sorteig. En cas que la targeta sigui d’algun altre banc del país o de
l’estranger, el titular, si vol participar en el sorteig, ha d’accedir al web
www.botigaperandorra.com i emplenar el formulari en línia de participació corresponent
amb les seves dades de contacte.
Participen en el sorteig “Multiplica x3 les teves vendes” els establiments del país clients del
Banc que disposin, almenys, d’un TPV actiu (físic i/o en línia). S’exclouen del sorteig els
comerços que formen part d’organismes públics o que estan relacionats amb activitats
d’estacionament de vehicles (parquímetres) o amb les professions liberals.
En ambdós casos queden exclosos dels sortejos totes les persones físiques del col·lectiu
d’empleats o de les empreses del grup del Banc, així com els seus accionistes.

SEGONA
La promoció tindrà lloc entre el 14 de juny i el 5 de setembre de 2021 (ambdós inclosos).
•

Cada setmana es realitzarà un sorteig doble, el qual generarà un guanyador del sorteig
“Multiplica x3 les teves compres” i un altre del sorteig “Multiplica x3 les teves vendes”.

Per participar a cada un dels sortejos anteriors, el comprador ha d’haver realitzat l’operació
de compra dins del termini de cada sorteig i complir amb els requisits que defineix aquest
reglament.
El comerç participa en el sorteig “Multiplica x3 les teves vendes” sempre que el comprador
satisfaci els requisits que defineix aquest reglament.
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TERCERA
Les operacions que entren a cada sorteig i els terminis de la seva realització es defineixen
i es distribueixen de la següent manera:
•
•

Per a cada sorteig setmanal, es tindran en compte les operacions rebudes i
comptabilitzades entre els dies dilluns i diumenge de cada setmana anterior al dia que
es realitzi el sorteig corresponent.
El sorteig es realitzarà el dimarts hàbil o laborable de cada setmana, sempre que el
dilluns precedent no sigui dia festiu. Si el dilluns cau en dia festiu, el sorteig es
traspassa al dimecres hàbil o laborable.

Mes
Juny

Juliol

Agost

Sorteig

Operacions

Data del sorteig

Setmanal núm. 1
Setmanal núm. 2
Setmanal núm. 3
Setmanal núm. 4
Setmanal núm. 5
Setmanal núm. 6
Setmanal núm. 7
Setmanal núm. 8
Setmanal núm. 9
Setmanal núm. 10
Setmanal núm. 11
Setmanal núm. 12

Dilluns 14/06 – Diumenge 20/06
Dilluns 21/06 – Diumenge 27/06
Dilluns 28/06 – Diumenge 04/07
Dilluns 05/07 – Diumenge 11/07
Dilluns 12/07 – Diumenge 18/07
Dilluns 19/07 – Diumenge 25/07
Dilluns 26/07 – Diumenge 01/08
Dilluns 02/08 – Diumenge 08/08
Dilluns 09/08 – Diumenge 15/08
Dilluns 16/08 – Diumenge 22/08
Dilluns 23/08 – Diumenge 29/08
Dilluns 30/08 – Diumenge 05/09

Dimarts 22/06
Dimarts 29/06
Dimarts 06/07
Dimarts 13/07
Dimarts 20/07
Dimarts 27/07
Dimarts 03/08
Dimecres 11/08
Dimarts 17/08
Dimarts 24/08
Dimarts 31/08
Dimarts 07/09

Tots els sortejos es duran a terme davant de dos apoderats del Banc.

QUARTA
El sorteig setmanal es realitzarà de la manera següent:
El Banc extraurà, de les seves bases de dades informàtiques, unes llistes amb la relació
de les participacions que prenguin part en els sortejos corresponents, dins dels terminis
que indica la condició tercera per a cada sorteig.
Els guanyadors dels sortejos s’obtindran mitjançant un programari informàtic que, de
manera automàtica i aleatòria, extraurà les corresponents participacions guanyadores i les
participacions en reserva o suplents.
Les participacions en reserva serviran, en l’ordre d’extracció realitzat, per al cas que el
beneficiari del premi el rebutgés, no fos localitzat dins del termini establert o no complís
amb les condicions que descriu aquest reglament, i per tant, no tingués dret al premi.
Sorteig setmanal “Multiplica x3 les teves compres / x3 les teves vendes”
El Banc extraurà 1 participació guanyadora i altres participacions en reserva.
El premi de la butlleta guanyadora és d’un import econòmic resultat de multiplicar per tres
l’import de l’operació realitzada amb la targeta de la butlleta guanyadora.
• Si l’import resultant és inferior a 300 euros, el premi mínim serà de 300 euros.
• Si l’import resultant és superior a 1.000 euros, el premi màxim serà de 1.000 euros.
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L’usuari premiat serà el titular de la targeta de la butlleta guanyadora. L’establiment
premiat serà aquell que hagi realitzat l’operació al TPV que sigui guanyadora del sorteig
setmanal “Multiplica x3 les teves compres”. El premi que rebrà l’establiment premiat serà
del mateix import econòmic que rebi l’usuari premiat del corresponent sorteig setmanal
“Multiplica x3 les teves compres”.
Finalment, s’imprimirà la llista amb les participacions extretes de manera automàtica i el
nom de les persones i, tot seguit, s’estendrà i signarà l’acta.

CINQUENA
Els guanyadors del sorteig “Multiplica x3 les teves compres” i del sorteig “Multiplica x3 les
teves vendes” no podran participar en els sortejos posteriors a aquell de què hagin estat
guanyadors.
Al final d’aquesta promoció hi haurà un total de:
• Dotze (12) guanyadors únics per al sorteig “Multiplica x3 les teves compres”.
• Dotze (12) guanyadors únics per al sorteig “Multiplica x3 les teves vendes”.

SISENA
Per tenir dret al premi, en el moment del sorteig els premiats han d’estar d’acord amb les
condicions d’aquest reglament, estar al corrent dels compromisos adquirits amb el Banc i,
expressament, no trobar-se en qualsevol situació de morositat.

SETENA
El Banc s’ha de posar en contacte amb els guanyadors dels sortejos a través dels mitjans
de què disposa: si els beneficiaris en són clients, mitjançant les dades de contacte
disponibles a les seves bases de dades (telèfon, correu electrònic, etc.); si no en són
clients, mitjançant les dades de contacte facilitades al formulari en línia.
Un cop celebrat el sorteig, el Banc disposa d’un termini de dos dies naturals per contactar
amb el guanyador. Si durant aquest període el Banc no aconsegueix posar-s’hi en
contacte, el guanyador perdrà el dret al premi.
El premi d’aquesta promoció no pot ser, en cap cas, objecte de canvi o alteració a petició
del guanyador.
En cas que, per qualsevol circumstància, el premiat no pugui acceptar el premi, o bé hi
renunciï, el Banc l’ha d’assignar al suplent que correspongui, seguint l’ordre d’extracció de
les participacions de cada sorteig.
El Banc ha d’entregar els premis seguint el procediment que consideri més adient en cada
cas, tenint en compte les situacions personals. El Banc ha d’informar cada guanyador
prèviament de la decisió presa.

VUITENA
El Banc, en el moment d’atorgar el premi al guanyador, li ha de demanar el seu
consentiment exprés perquè utilitzi les seves dades recollides, com el nom i la seva
imatge, en virtut de guanyador del sorteig, amb finalitats publicitàries i sense cap tipus de
compensació econòmica.
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En cas que el guanyador del sorteig s’oposi a la utilització del seu nom i/o de la seva
imatge, el premi quedarà sense efecte i passarà a un suplent.

NOVENA
El Banc es reserva el dret de modificar aquesta promoció si les circumstàncies ho
exigeixen, després de les autoritzacions o comunicacions administratives oportunes que
corresponguin.

DESENA
La participació en aquest sorteig i l’acceptació del premi pressuposen l’acceptació
incondicional d’aquestes bases.

ONZENA
El Banc no es responsabilitza de cap circumstància imputable a tercers que pugui afectar
el desenvolupament d’aquesta promoció.
Així mateix, el Banc tampoc no es responsabilitza de cap dany o perjudici que el
guanyador del premi d’aquesta promoció pugui patir per qualsevol causa.

DOTZENA
Les bases d’aquest sorteig es publiquen al web www.botigaperandorra.com, recollides dins
del mateix web del Banc.

TRETZENA
En cas de controvèrsia, s’aplica la legislació andorrana davant dels tribunals del Principat
d’Andorra.

Andorra la Vella, Juny de 2021
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