
 

 

 

REGLAMENT PEL SORTEIG  D’UN TELEFON MOBIL MODEL  IPHONE X 

PROMOCIO BANCA DIGITAL DE LA FIRA D’ANDORRA LA VELLA 

 

MORA BANC GRUP SA i MORA BANC SAU (en endavant, “MORABANC”) organitzen un 

sorteig per premiar als nous usuaris del servei de Banca Digital d’entre els seus clients que 

compleixin les condicions estipulades en aquest reglament. 

El dia 16 de novembre de 2018 tindrà lloc un únic sorteig en les següents  

C O N D I C I O N S : 

PRIMERA.- El sorteig es farà per davant de dos apoderats de MORABANC. 

SEGONA.- Per participar cal complir amb les condicions següents: 

- Ser client de MoraBanc  

- Contractar, en el període de la promoció, els serveis per a comunicacions a distància de 

Banca Digital,  signant el seu corresponent contracte.  

- Accedir als serveis de Banca Digital  amb login. Només serà vàlida una participació al sorteig 

per inscrit. 

El termini per la contractació i participació al sorteig serà entre els dies 26, 27, i 28 d’octubre de 

2018 a la  Fira d’Andorra la Vella). 

El termini per complir amb la condició d’accedir als serveis de Banca Digital serà des del dia 26 

d’octubre fins el dia abans del sorteig 15 de novembre de 2018.   

El dia 16 de novembre es sortejarà entre els inscrits que compleixin les condicions esmentades 1 

telèfon mòbil model Iphone Xs de 64Gb.   

TERCERA.- No tindran dret a premi aquells clients que:  

(i) siguin menors de 18 anys 

(ii) es trobin amb MORABANC en situació d’incompliment contractual o de morositat, 

(iii) no estiguin d’acord amb els termes del present reglament,  

(iv) no recullin el premi, havent-los-hi estat comunicat per part de les entitats promotores,  

en el termini de 15 dies naturals des de la celebració del sorteig. 

(v) .siguin empleats o antics empleats en situació de jubilació de MORABANC 

(vi) siguin co-titulars d’un compte d’empleat o d’antic empleat en situació de jubilació  de 

MORABANC  

(vii) o qualsevol altra situació d’irregularitat en el moment de la celebració dels sorteig 

 



 

 

 

 

QUARTA.- Els sorteigs tindran lloc en la forma següent: 

1.- Les entitats promotores, un dia hàbil abans del sorteig, extrauran de les seves bases de 
dades informàtiques un llistat digitalitzat amb la relació de les participacions que prenguin part a 
cada sorteig. 

2.- Les entitats promotores realitzaran el sorteig mitjançant un programari informàtic: 

(i) s’extraurà de forma automàtica i aleatòria la participació guanyadora  i, a més, 2 participacions 
reserves  i  

(ii) s’imprimirà el llistat amb les participacions extretes de forma automàtica i el nom de les 
persones de qui corresponen i, acte seguit, estendrà l’acta. 

Els números reserva serviran, en l’ordre d’extracció realitzat, per al cas que l’agraciat no complís 
amb les condicions d’aquest Reglament o rebutgés l’obsequi i, per tant, no tingués dret al premi.  

El període de reclamació finalitza transcorreguts seixanta (60) dies naturals des de la data de 
celebració del sorteig. 

 3.- Només es donarà un premi per persona. Si no es pot  localitzar al guanyador a través de les 

dades de contacte proveïdes per aquest a MORABANC en un termini de 15 dies naturals, es 

passarà automàticament al número següent en les reserves. 

CINQUENA.- Les entitats promotores es reserven el dret d’utilitzar el nom i la imatge dels 

guanyadors. A l’acceptar el premi, els premiats consenten en la utilització, publicació i 

reproducció, sense limitació, per part de les entitats promotores, de la seva imatge i el seu nom 

en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació (inclosa internet i la xarxes socials 

Facebook, Instagram o Twiter), o qualsevol altre mitjà, amb finalitats promocionals o 

informatives, sense compensació econòmica de qualsevol classe pel participant. En cas que 

algun guanyador s’oposés a l’ús del seu nom i/o imatge, quedaria sense efecte el premi, que 

passaria a un número reserva. 

SISENA.- Les entitats promotores es reserven el dret a completar les previsions del present 

reglament i a modificar les condicions del sorteig, comprometent-se en tot cas a publicar els 

canvis. 

SETENA.- Aquestes  bases poden ser consultades, en tot moment, al portal web de MoraBanc 
www.morabanc.ad.  

VUITENA.- La participació en el sorteig implica necessàriament l’acceptació del present 

reglament i del criteri interpretatiu de les entitats promotores quant a la resolució de qualsevol 

qüestió derivada del reglament. 

_______________________________________ 

http://www.morabanc.ad/

