BNU 120th Anniversary
12 Months, 12 Offers Campaign
Termos e Condições
Parte 1 – Oferta Crédito em Cartão
1. A Campanha “120º Aniversário do BNU – 12 Meses, 12 Ofertas” (Campanha) é válida de 1 de janeiro
a 31 de dezembro de 2022 (Período Promocional), ambas as datas inclusive, incluindo uma oferta
diferente, num novo estabelecimento comercial (Comerciante), a cada mês (queira por favor consultar
a Parte 2 destes termos e condições).
2. Cada oferta é válida apenas durante o respetivo mês em que é lançada.
3. A campanha é aplicável a todos os titulares de Cartão de Crédito BNU, com as ofertas sujeitas à
disponibilidade de aceitação do cartão de crédito por parte dos Comerciantes selecionados. Os clientes
devem informar-se com antecedência junto dos comerciantes sobre as condições de aceitação.
4. Os Titulares usufruem de um crédito na conta do cartão de crédito no valor de 120 MOP por cada
transação única de valor igual ou superior a 1.200 MOP nos Comerciantes selecionados para cada
mês (queira por favor consultar a Parte 2 destes termos e condições). O respetivo período de utilização
é válido do primeiro até ao último dia de cada mês.
5. O crédito em cartão será concedido com base no valor líquido da transação elegível, refletido na conta
de cartão de crédito. "Valor líquido de transação" refere-se ao valor final e definitivo cobrado.
6. A campanha está sujeita a termos próprios dos Comerciantes. Os clientes devem consultar os termos
e condições relevantes na Parte 2 destes termos e condições.
7. O crédito em cartão é limitado a 1 (um) por conta de cartão de crédito, por cada estabelecimento e por
cada mês. Transações efetuadas com cartão de crédito suplementar serão contabilizadas na conta do
cartão principal.
8. A oferta é atribuída por ordem de chegada e limitada ao stock existente. A mesma será terminada, a
qualquer momento e sem aviso prévio, sempre que o stock mensal se esgote.
9. A oferta será creditada na conta de cartão de crédito do Titular do Cartão, no prazo de 2 (dois) meses
após o respetivo mês em que decorreu a oferta. A elegibilidade das transações será considerada de
acordo com os registos do banco.
10. A oferta não pode ser usada em conjunto com outras ofertas em vigor.
11. Clientes com cartão de crédito expirado ou pagamentos em atraso na conta de cartão de crédito não
são elegíveis para esta campanha.
12. Estão excluídas todas as transações não postadas/canceladas/reembolsadas ou consideradas
fraudulentas.
13. O BNU reserva-se ao direito de alterar estes Termos e Condições a qualquer momento, bem como
suspender a campanha sem necessidade de aviso prévio.
14. Em caso de disputa, a decisão final será do BNU.
15. Estes Termos e Condições estão disponíveis em Chinês, Português e Inglês. Em caso de discrepância
ou inconsistência entre as diferentes versões, prevalece a versão Inglesa

Parte II – Oferta Mensal em comerciante selecionado
Junho de 2022
1. A Campanha “120º Aniversário do BNU – 12 Meses, 12 Ofertas – Oferta Mensal” (Oferta Mensal) para
junho de 2022 é válida para transações na BMart.
2. A Oferta Mensal é válida de 1 a 30 de junho de 2022 (Período Promocional), ambas as datas inclusive.
3. Durante o Período Promocional, os titulares de cartão de crédito BNU usufruem de:
3.1. Crédito na conta do cartão de crédito no valor de 120 MOP por cada transação única de valor igual
ou superior a 1.200 MOP efetuada na BMart (conforme descrito na Parte 1 destes Termos e
Condições);
3.2. 15% de desconto por compras de valor igual ou superior a 1.200MOP
3.3. 10% de desconto por compras de valor menos a 1.200MOP
4. A Oferta Mensal é válida para pagamentos com Cartões de Crédito BNU – Visa, Mastercard e UnionPay.
5. A Promoção aplica-se a transações liquidadas com um único pagamento do mesmo Cartão de Crédito
BNU.
6. A Oferta Mensal não pode ser utilizada em conjunto com outras ofertas em vigor.
7. Produtos com desconto e preços fixos, fraldas e leite em pó não são elegíveis para a oferta de desconto.
8. A Oferta Mensal não pode ser trocada por dinheiro ou presente.
9. Os serviços/produtos acima descritos são fornecidos exclusivamente pela Bmart. O BNU não é o
fornecedor das mesmas e não poderá ser responsabilizado pela qualidade do serviço prestado.
Qualquer disputa deverá ser tratada diretamente com a Bmart. Endereço: Avenida Do Ouvidor Arriaga,
No. 76, R/C B, Macau, número de contacto: 2852 5393.
10. O BNU e a Bmart não são responsáveis por quaisquer cupões de desconto fraudulentos, inválidos ou
que se encontrem danificados e não serão levados a cabo procedimentos especiais, nem se procederá
à reemissão dos cupões.
11. O BNU e a Bmart reservam-se o direito de alterar estes Termos e Condições a qualquer momento,
bem como suspender ou cancelar esta campanha sem aviso prévio.
12. Em caso de disputa, a decisão final será do BNU e Bmart.
13. Estes Termos e Condições estão disponíveis em Chinês, Português e Inglês. Em caso de discrepância
ou inconsistência entre as diferentes versões, prevalece a versão Inglesa.

