TERMOS E CONDIÇÕES: PROMOÇÃO DA VISA
Os Termos e Condições estabelecidos abaixo aplicam-se a todos os participantes que se
inscreverem para a promoção

Queira, por favor, ler os termos e condições cuidadosamente. A sua participação nesta promoção
constituirá o seu acordo em cumprir com estes Termos e Condições.

1. EMPRESAS ENVOLVIDAS NA CAMPANHA:
1.1

Esta campanha está sendo conduzida pela VISA através da sua agência de
comunicação Zwela Moçambique SA, Sita no Bairro da COOP, Rua F, no. 6,
Maputo, Moçambique, Tel: +258 21 418 107. De referir que a mesma conta com
parcerias de algumas marcas do mercado moçambicano (Engen, Premier super
spar, Baia Mall e Aeroportos) e o SENAMI.

Nota: Os parceiros acima mencionados não tem envolvimento directo na organização,
produção e materialização desta campanha.

2. PERÍODO DE ACTIVAÇÃO
2.1

A promoção será realizada entre os dias 12 de Julho à 12 de Setembro de 2022.

2.2

Esta Promoção decorrerá durante 24 horas por dia .

3. QUEM PODE PARTICIPAR
3.1

Todos os participantes devem:
a)

Ter uma conta bancária;

b)

Ser pessoa física e ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade
até a data de participação da Promoção;

c)

Ser cidadão e/ou residente legal da República de Moçambique;

d)

Possuir um documento de identidade, DIRE/ autorização de
trabalho e /ou carta de condução moçambicano válidos e;

e)

Possuir um número de telefone moçambicano activo
registrado em seu próprio nome.

3.2

São ilegíveis a Promoção, diretores, membros, parceiros, agentes de promoção e
publicidade, comerciantes, funcionários ou consultores dos Promotores ou todos
os envolvidos, directa ou indirectamente, na execução da Promoção, bem como,
os membros da família imediata (sendo cônjuges, parceiros de vida, pais, filhos,
irmãos, irmãs, pais e/ou mães) e/ou parceiros de negócios ou associados de
qualquer uma das pessoas acima mencionadas.

4. COMO SE QUALIFICAR PARA A PROMOÇÃO
4.1

Para se qualificar para esta Promoção o participante deve:

4.1.1

Fazer várias compras e pagamentos on-line e no estrangeiro usando o seu
cartão VISA.

5. POSSO ME QUALIFICAR MAIS DE UMA VEZ PARA A PROMOÇÃO?
5.1

Os participantes poderão participar mais de uma vez nesta promoção.

6. PRÉMIOS
6.1

Os participantes tem a chance de ganhar:

6.1.1

Prémio Semanal:

-Vouchers de combustivel a serem usados nas bombas Engen e;
-Vouchers de compras a serem usados nos supermercados da premier super spar
durante 8 semanas.
6.1.2

Prémio Mensal: Viagem para passar duas noites no Santorini com tudo pago
em Vilanculos, provincia de Inhambane (serão sorteados 2 pessoas por mês, e
cada vencedor terá direito de levar 1 acompanhante).

7. COMO SERÁ FEITO O SORTEIO / ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS
7.1

Para o sorteio dos vencedores semanais, os Bancos irão verificar no seu sistema
os clientes que mais efectuaram compras online e no estrangeiro usando o cartão
VISA e irão contactá-los para a entrega dos prêmios.

7.2

Para o sorteio dos vencedores mensais, os Bancos irão partilhar com
a Zwela Moçambique, SA os dados dos vencedores (nome e valor), e por sua
vez, a Zwela Moçambique, SA irá seleccionar o cliente com o maior volume de

pagamentos mensal e a posterior enviará o nome ao Universo dos Bancos e este
entrará em contacto com o vencedor, como está disposto na alínea 8, deste
regulamento.

8. QUANTOS VENCEDORES OS BANCOS IRÃO ANUNCIAR SEMANALMENTE
8.1 Cada Banco terá dois vencedores semanais e fará a entrega dos vouchers.

9. TERMOS DE ENTREGA:

9.1

Os Prémios serão entregues 7 dias depois de se anunciar os vencedores.

