
Termos e Condições 
Campanha Férias com o UNIBANCO 

 
  

 

1. Introdução  

 

A Campanha Férias 2022 (“Campanha”) é uma campanha promovida pela Unicre - Instituição Financeira de 

Crédito S.A. (“Unicre”) que consiste na atribuição de um prémio a compras realizadas com um cartão da marca 

UNIBANCO, cartões de crédito para clientes particulares e Conta UNIBANCO. 

 
As compras são recebidas sequencialmente na Unicre. Em cada dia, durante o período da Campanha, a 

compra número 2.000 será a compra elegível para a atribuição do prémio. O Titular do cartão que realizou a 

compra número 2.000 receberá na conta cartão o prémio de 500,00 euros.  

 
Enquanto titular dos dados pessoais, pode livremente exercer os seus direitos de acesso, retificação, 

apagamento, limitação do tratamento, oposição e portabilidade, conforme previsto no Regulamento (UE) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016, junto da Unicre, através dos contactos 

identificados no ponto 1 da Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Unicre, disponível em 

https://www.UNIBANCO.pt (“doravante, a “Política”). 

  

A Política descreve os meios pelos quais a Unicre recolhe, trata e utiliza os dados pessoais dos seus clientes, 

potenciais clientes, ou das pessoas singulares que a outro título se relacionam com a Unicre, bem como os 

direitos dos mesmos face a esse tratamento e a forma de os exercer.  

 
 
2. A quem se destina  

 

Titulares, pessoas singulares, de qualquer cartão da marca UNIBANCO, nomeadamente, Cartão de Crédito e 

Conta UNIBANCO, em situação regular.  

 

3. Prémio 

 
Será atribuído um prémio de 500,00 euros, em cada dia e durante o período da Campanha referido em 5. 
abaixo, à compra número 2.000.  
 
O cliente premiado será contactado pelo Serviço a Clientes da Unicre e creditado com  500,00 euros na conta 

cartão do Cartão de Crédito ou da Conta Unibanco, nos cinco dias úteis seguintes. 

 
 

4. Condições de acesso  

 

São elegíveis todas as compras de montante igual ou superior a 50,00 euros, realizadas com qualquer cartão 

da marca UNIBANCO, nomeadamente, Cartão de Crédito e Conta UNIBANCO durante o período da 

Campanha.  

https://www.unibanco.pt/
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O prémio pode ser atribuído até um máximo de duas vezes ao mesmo Titular. 

 

5. Validade  

 

A Campanha é válida de 4 de julho de 2022 até 28 de agosto de 2022.  

 
A Unicre reserva-se ao direito de suspender, em qualquer altura, temporária ou definitivamente, a Campanha 

ou modificar os termos e condições da mesma, tornando-se as alterações efetivas após a sua publicação na 

no website UNIBANCO www.unibanco.pt. 

 

5. Notas adicionais  

 

Qualquer situação extraordinária não prevista nos Termos e Condições será apreciada e decidida pela Unicre, 

de acordo com a legislação em vigor para o efeito e de acordo com as recomendações do Banco de Portugal 

e as práticas bancárias.  

 

A Unicre poderá enviar aos seus Clientes comunicações sobre a campanha através de diversos meios. 

A participação nesta Campanha pressupõe o conhecimento dos presentes Termos e Condições disponíveis 

no website UNIBANCO www.unibanco.pt., pelo que a Unicre se reserva ao direito de recusar a participação de 

qualquer cliente que não as cumpra.  

 

Unicre - Instituição Financeira de Crédito S.A.  

04 de julho 2022 

 


