
O Programa de Pontos Unibanco é um beneficio oferecido pela Unicre aos Titulares dos cartões de credito 
Unibanco Gold Exclusive, Gold, Clássico+, Clássico, Atitude, Life e NetNet. Excluem-se os cartões Unibanco 
TR3S (Gold Exclusive, Gold, Clássico+ e Clássico) e Atitude Oxygen.

Por cada 1€ de compras realizadas como cartão Unibanco o Cliente ganha 1 ponto.

Para consultar os pontos e rebater prémios, o Cliente tem de ativar o seu registo em www.vantagensunibanco.pt 
ou através do telefone 21 350 15 00 (dias uteis das 9h as 19h) do Serviço a Clientes Unibanco. A ativação é feita 
uma única vez introduzindo o NIF, últimos 7 dígitos do cartão do 1° Titular da conta-cartão e o e-mail. De 
seguida, recebe por e-mail o login e a password de acesso que devera ser alterada.

Os pontos são acumulados na conta-cartão do 1° Titular (são validas todas as compras realizadas por todos os 
Titulares de uma mesma conta-cartão), são pessoais e não podem ser transferidos para outra conta-cartão. Nos 
casos em que tenha havido roubo, furto ou extravio do cartão, os pontos transitam, não havendo lugar a perda de 
pontos.

Caso exista mais de um Titular na mesma conta-cartão, a contabiliza<;ao dos pontos não pode ser considerada 
separadamente e os pontos acumulam sob a referida conta-cartão e serão indexados ao 1° Titular dessa conta-
cartão.
No caso do Cliente ser 1° Titular de mais do que uma conta-cartão, os pontos são calculados separadamente por 
cada uma das contas, não podendo os pontos serem utilizados em conjunto para rebate de prémios.

As operações de levantamentos e transferências de dinheiro, de pagamento de anuidades, juros, comissões de 
serviço, prestações do cartão TR3S, transações MB SPOT,  prémios de seguros e compras Unistore, não contam 
para a obtenção de pontos.

Quaisquer créditos correspondentes a devoluções e/ou anulações de compras irão reduzir, na mesma proporção, 
os pontos acumulados na conta-cartão do 1° Titular.
No caso do Cliente cancelar o seu cartão, bem como todos os dos Titulares que estão sob a sua conta-cartão, os 
pontos acumulados serão também cancelados e não podem ser utilizados após a data do cancelamento. 

No caso de incumprimento da obrigação do pagamento do saldo da conta-cartão, por parte do Titular, os pontos 
acumulados ate a data serão anulados.

O Programa de Pontos Unibanco teve inicio a 01/04/2012 e os pontos tem a validade de 12 meses a contar da 
data da sua contabilização, ou seja, os pontos correspondentes ao mês de abril de 2012 caducaram em abril de 
2013, e assim sucessivamente.

A Unicre reserva-se ao direito de, a qualquer momento, introduzir alterações às Condições Gerais do Programa 
de Pontos Unibanco, sendo estas comunicadas por e-mail e/ou carta e tornando-se efetivas 60 dias após a 
referida comunicação.

Os pontos podem ser trocados pelos prémios que são divulgados pela Unicre, durante o período da sua validade, 
podendo ser conhecidos e resgatados em www.vantagensunibanco.pt.

O Cliente pode resgatar o premia a qualquer altura, desde que possua pontos suficientes ,e recebe a premia na 
morada que indicar no praza de 14 dias uteis (salvo se indicada outra), sem qualquer custa adicional.
A Unicre é inteiramente alheia à garantia dos artigos incluídos nesta campanha, garantia essa que é da exclusiva 
responsabilidade dos respetivos fornecedores, aos quais a UNICRE se limita a transmitir a opção do Titular e os 
respetivos dados (nome, morada e telefone de contacto) necessários à respetiva entrega.
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Os prémios estão limitados ao stock existente. Em caso de rutura, a Unicre poderá substituir os prémios por 
outros de idêntico valor.

A ativação do Programa de Pontos Unibanco implica a aceitação das respetivas Condições Gerais.
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