Cartão BNU American Express® Gold - Campanha de Verão 2021
Termos e Condições:
1. O Cartão BNU American Express Gold (“cartão”) - Campanha de Verão é aplicável aos
titulares de cartões consoante os seguintes critérios:
1.1. Oferta para novos cartões: o titular de um novo cartão BNU American Express Gold
(“novo titular”) subscrito entre 15 de julho a 15 de setembro de 2021 (“período de
subscrição”) receberá 150 MOP em vales de compras do New Yaohan (“vales de
compra”);
1.2. Oferta de sorteio: Titulares de cartões BNU American Express Gold, novos e
existentes (“todos os titulares”), que atingirem 1.888 MOP ou mais em transações
acumuladas com o mesmo entre 15 de julho a 15 de outubro de 2021 (“período de
gastos”) terão direito a uma entrada no sorteio com a possibilidade de ganhar um
dos prémios abaixo:
Vencedores
Prémios por cada vencedor
Primeiros 30
1.000 MOP em vales de compras do
New Yaohan
31º – 110º
800 MOP em vales de compras do
New Yaohan
111º – 470º
150 MOP em vales de compras do
New Yaohan
2. A oferta para novos cartões é limitada ao stock existente e os vales serão atribuídos por
ordem de chegada;
3. Anteriores titulares de um cartão American Express Gold também são elegíveis para a
oferta para novos cartões, desde que o anterior cartão BNU American Express Gold tenha
sido cancelado antes do início da campanha;
4. O sorteio está sujeito aos seguintes termos e condições:
4.1. Múltiplos de 1.888 MOP darão direito a múltiplas entradas, limitadas a 10 por titular
do cartão principal;
4.2. Cada vencedor só terá direito a um prémio independentemente do número de
entradas;
4.3. Todos os adiantamentos de dinheiro (cash advance), transações relacionadas com
jogo (por exemplo, fichas de casinos e jogos online), prestações, propinas,
pagamentos automáticos (autopay), pagamento de impostos, pagamento de
prémios de seguros, comissões, taxas de mora, transações recorrentes, anuidades,
taxas por adiantamentos de dinheiro e despesas com pagamentos automáticos não
executados, não serão consideradas para efeitos da presente campanha;
4.4. Transações não lançadas / canceladas / reembolsadas e transações que forem
consideradas fraudulentas não serão consideradas Transações Elegíveis;
4.5. Os gastos efetuados com o cartão suplementar serão contabilizados no cartão
principal;
4.6. Titulares de novos cartões também são elegíveis para participar no sorteio, sujeito
aos termos e condições do mesmo descritos aqui;
4.7. Os vencedores serão sorteados em 30 novembro de 2021;

4.8. Apenas os vencedores serão contatados;
4.9. Caso o BNU não consiga contatar os vencedores, por telefone ou outros meios,
dentro de 2 meses após o sorteio, os respetivos prémios serão atribuídos a
substitutos;
4.10. Os prémios sorteados necessitam de ser levantados junto das agências do BNU
pelos respetivos vencedores;
4.11. O BNU reserva-se o direito de decisão final em caso de qualquer litígio;
4.12. O BNU reserva-se o direito de alterar os presentes Termos e Condições e pode
retirar ou interromper o sorteio sem aviso prévio;
5. Os titulares do cartão devem ter o seu respetivo número de telemóvel de Macau registado
junto do banco para serem elegíveis para receber o prémio;
6. O novo cartão deverá ser ativado aquando do levantamento do mesmo para ser elegível
para receber o respetivo prémio;
7. Clientes com pagamentos de cartão de crédito em atraso ou quaisquer outras dívidas em
atraso no BNU não são elegíveis para esta campanha;
8. Os vales não podem ser transferidos, reembolsados ou trocados por dinheiro ou outros
itens;
9. Os vales são sujeitos a termos e condições adicionais que podem ser consultados no
próprio vale;
10. Os estabelecimentos comerciais são os únicos responsáveis pelos produtos e serviços
fornecidos aos titulares dos cartões. O BNU não é o fornecedor de nenhum dos produtos e /
ou serviços do estabelecimento comercial e não faz qualquer representação ou garantia em
relação aos mesmos;
11. O BNU reserva-se o direito de alterar os presentes Termos e Condições e pode retirar ou
interromper a campanha sem aviso prévio;
12. O BNU reserva-se o direito de decisão final em caso de qualquer litígio;
13. Estes Termos e Condições estão disponíveis em Chinês, Português e Inglês. Em caso de
discrepância ou inconsistência entre as diferentes versões, a versão em inglês prevalecerá.

