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L’entitat mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., amb domicili a Bilbao, Plaza de San Nicolás núm. 4, i proveïda 
de CIF núm. A48265169 (d’ara endavant, “BBVA”), organitza aquesta promoció denominada “Pla Entre Amics” (d’ara endavant, 
la “promoció”), que es regirà per les bases legals següents (d’ara endavant, les “Bases legals”). 

1. EN QUÈ CONSISTEIX AQUESTA PROMOCIÓ?

Aquesta promoció té per objecte incentivar l’alta en línia d’aquelles persones que estiguin interessades a ser clients de BBVA, a 
través de www.bbva.es i m.bbva.es (amb dispositius amb sistema operatiu Android). 

2. A QUI ESTÀ DIRIGIDA LA PROMOCIÓ?

La promoció està destinada a persones físiques més grans de 18 anys en la data d’inici de la promoció i residents en territori 
espanyol. 

Aquestes Bases legals regulen la participació en la promoció de dos tipus diferents de participants: “Padrins BBVA” i “Apadri-
nats BBVA”. 

3. QUI ESTÀ EXCLÒS DE PARTICIPAR EN AQUESTA PROMOCIÓ?

El participant podrà gaudir d’aquesta promoció sempre que no hagi gaudit en els 2 últims sanys d’alguna altra promoció per 
domiciliar la seva nòmina, pensió o prestació per desocupació. Així mateix, una vegada el participant s’adhereixi a aquesta pro-
moció, no es podrà adherir a altres promocions de BBVA durant la vigència d’aquesta promoció ni durant els sis (6) mesos pos-
teriors a aquesta promoció.

Queden exclosos de la participació en aquesta promoció les persones que hagin intervingut en l’organització d’aquesta, així com 
els empleats en actiu i prejubilats, tant de BBVA com del seu grup d’empreses. 

Tampoc no poden participar en la promoció, encara que reuneixin les condicions expressades en aquestes Bases legals, els 
participants que durant el període de vigència i fins a l’entrega del premi siguin deutors davant BBVA per qualsevol quantitat 
vençuda i exigible. En aquest supòsit, el participant ha de regularitzar la situació abans de la recepció del premi. Si arribada la 
data per a l’ingrés del premi, el participant no ha regularitzat el deute, aquest perdrà la condició de premiat. 

4. QUANT DURA AQUESTA PROMOCIÓ?

El termini durant el qual pots participar en la Promoció començarà el dia 13 de febrer del 2018 a les 00.00 hores (hora peninsular 
espanyola) i acabarà el dia 13 de març del 2018 a les 23.59 hores (hora peninsular espanyola), tots dos inclosos (d’ara endavant, 
el “Període de Vigència”). 

5. QUINS REQUISITS HAS DE COMPLIR COM A PADRÍ PER PARTICIPAR DE LA PROMOCIÓ?

Perquè puguis participar com a “Padrí BBVA” has de complir tots i cadascun dels requisits següents: 

 ▪  ser client de BBVA;

 ▪  tenir signat el contracte multicanal de BBVA;

Bases legals de la promoció   
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 ▪ tenir una (1) nòmina domiciliada a BBVA, per un import net mínim de 600 euros al mes. L’import net mínim esmentat de 
600 euros al mes ha de ser d’una (1) nòmina, no del sumatori de diverses nòmines que el Padrí BBVA pugui tenir domi-
ciliades a BBVA;

 ▪  mantenir la nòmina domiciliada a BBVA fins que el teu Apadrinat corresponent compleixi les condicions de la promoció; 
domiciliar una única nòmina per un import mínim de 600 euros en un termini màxim de 3 mesos des que acabi el seu 
procés d’alta de client;

 ▪  no haver estat baixa com a client BBVA durant els sis (6) mesos anteriors al començament de la promoció. 

Es considera “nòmina” la transferència rebuda mensualment per aquest concepte. 

6. QUÈ HAS DE FER COM A PADRÍ PERQUÈ PUGUIS GAUDIR DE LA PROMOCIÓ?

Per participar com a padrí BBVA i rebre el premi descrit en la clàusula 9, has d’acceptar aquestes Bases legals i fer les ac-
tuacions següents: 

 ▪  accedir a l’àrea privada de bbva.es; 

 ▪  accedir a la secció Entre Amics de l’àrea privada en què es troba el mòdul generador d’URL personalitzada; 

 ▪  acceptar aquestes Bases legals; 

 ▪  sol•licitar l’obtenció de la URL única per a cada padrí BBVA;

 ▪  la participació en la promoció està limitada a la generació d’una única URL pel padrí BBVA; 

 ▪ compartir la URL personalitzada amb els teus amics interessats a ser clients de BBVA complint, en qualsevol moment, 
els termes i condicions d’ús aplicables als mitjans utilitzats per comunicar la seva URL. Com a padrí BBVA has d’actuar 
diligentment i compartir la URL únicament en l’entorn dels teus amics que estiguin interessats a ser clients de BBVA. 
Serà causa de cancel•lació automàtica de la promoció, sens perjudici de l’incompliment de qualsevol altra condició per 
a la participació en la promoció establerta en aquestes Bases legals, que enviïs de forma massiva i fraudulenta la URL, 
així com que creïs spam col•lectiu fora de l’entorn de les teves pròpies amistats que estiguin interessades a ser clients de 
BBVA. Així mateix, tampoc no podràs utilitzar eines d’enviament massiu de missatges ni suplantar o simular l’enviament 
de la URL utilitzant una altra persona que no siguis tu, com a padrí BBVA;

 ▪  mantenir la teva nòmina per un import mínim de sis-cents (600) euros domiciliada a BBVA fins que el teu Apadrinat do-
miciliï una única nòmina per un import mínim de 600 euros en un termini màxim de 3 mesos des que acabi el seu procés 
d’alta de client; 

 ▪  addicionalment, perquè com a padrí BBVA puguis obtenir el premi descrit en aquestes Bases legals, serà necessari, a 
més dels requisits indicats anteriorment, que un apadrinat BBVA: (i) hagi contractat un Compte Online BBVA (tal com es 
defineix en la clàusula 8 següent) a través de la URL generada per tu, com a padrí BBVA; (ii) hagi complert els requisits 
de participació indicats en la clàusula 7 següent, (iii) hagi fet les actuacions descrites en la clàusula 8 d’aquestes Bases 
legals així com que; (iv) hagi complert qualssevol altres obligacions previstes en les Bases legals. 

 ▪ Com a padrí BBVA rebràs el premi d’aquesta promoció sempre que compleixis amb els requisits especificats en les Bases 
legals i sempre que l’apadrinat hagi completat ja el seu procés d’alta de client i hagi domiciliat l’import de la seva nòmina, 
essent aquesta de 600 € o superior. En cas que l’apadrinat no compleixi el termini de permanència de nòmina establert, 
dotze (12) mesos, la penalització només s’aplicarà a l’apadrinat i no al padrí.

7. QUINS REQUISITS HAS DE COMPLIR COM A APADRINAT PER PARTICIPAR DE LA PROMOCIÓ?

Perquè puguis participar com a “apadrinat BBVA” has de complir les condicions següents: 

 ▪  no ser client de BBVA;

 ▪  no haver estat baixa com a client BBVA durant els sis (6) mesos anteriors al començament de la promoció; 

 ▪  fer l’alta via mòbil o web des de l’enllaç (url) que com nou client rebràs per part del padrí (és a dir, no seran vàlides altes 
que accedeixin des d’altres URL no associades a un padrí). 

8. QUÈ HAS DE FER COM A APADRINAT PERQUÈ PUGUIS GAUDIR DE LA PROMOCIÓ?

Perquè puguis participar com a apadrinat BBVA en aquesta promoció i rebis el premi descrit en la clàusula 9 d’aquestes Bases 
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legals, com a apadrinat BBVA has d’acceptar les Bases legals i fer les actuacions següents: 

 ▪ Donar-te d’alta en línia a bbva.es o m.bbva.es (amb dispositius amb sistema operatiu Android), a través de la URL per-
sonalitzada generada per un padrí BBVA, contractant el producte Compte Online BBVA (compte en línia + targeta dèbit) 
o Compte Blue Online BBVA, en cas que siguis menor de trenta (30) anys (d’ara endavant, el “Compte Online BBVA”) i

 ▪  domiciliar en el Compte Online BBVA una nòmina per un import igual o superior a sis-cents (600) euros nets al mes. 
L’esmentat import net mínim de 600 € euros al mes ha de ser d’una (1) nòmina, no del sumatori de diverses nòmines que 
el padrí BBVA pugui tenir domiciliades a BBVA;

 ▪  mantenir la nòmina (per l’import indicat anteriorment igual o superior) domiciliada en el Compte Online BBVA durant 
almenys dotze (12) mesos consecutius posteriors a l’adhesió a aquesta promoció. 

Com a apadrinat BBVA disposaràs d’un termini màxim de trenta (30) dies naturals, des de la signatura del contracte del Compte 
Online BBVA, per procedir a l’enviament de la informació i documentació sol•licitada per BBVA per a la contractació i alta del 
Compte Online BBVA i, en conseqüència, la seva entrada en vigor. Si, transcorregut aquest termini, el Compte Online BBVA no 
estigués operatiu perquè no s’ha pogut donar d’alta aquest per manca de la informació i documentació sol•licitada, la promoció 
quedarà cancel•lada per a tu, com a apadrinat. 

Una vegada el compte estigui donat d’alta i ja s’hi pugui operar, disposaràs d’un termini màxim de tres (3) mesos per fer el primer 
ingrés per domiciliació de la nòmina. Si no es rebés en aquest compte un ingrés de nòmina superior a 600 € nets durant aquest 
període, la promoció quedarà cancel•lada per a tu com a apadrinat BBVA. 

Cada invitació, procés d’adhesió i liquidació del premi de cada apadrinat BBVA és independent respecte a altres invitacions ge-
nerades i enviades pel padrí BBVA. 

Com a apadrinat BBVA rebràs el premi d’aquesta promoció sempre que compleixis els requisits especificats en les Bases legals 
i independentment del fet que el padrí BBVA deixi de complir-les durant el teu procés d’alta de client a BBVA o hagi excedit el 
nombre màxim de premis a rebre (500 € nets). 

9. QUIN PREMI REBRÀS COM A PADRÍ I APADRINAT?

En el cas que compleixis les condicions de participació com a padrí i apadrinat BBVA, indicades en les clàusules 5 i 7 anteriors, 
respectivament, i hagis fet les actuacions descrites en les clàusules 6 i 8, respectivament, rebràs com a premi, segons siguis 
padrí o apadrinat BBVA: 

A. Com a padrí BBVA únicament tindràs dret a obtenir un premi de cinquanta (50) euros nets (61,73 € bruts) per cadascun 
dels apadrinats BBVA que hagin complert totes i cadascuna de les condicions establertes en aquestes Bases legals fins 
a un màxim de deu (10) apadrinats BBVA i un import màxim de premis a rebre de 500 euros nets. 

B. Si ets apadrinat BBVA, rebràs cinquanta (50) euros nets (61,73 € bruts). 

La participació i compliment de les condicions establertes en les Bases legals per més de deu (10) apadrinats BBVA, a través de 
la URL generada per un mateix padrí BBVA, no et donarà dret com a padrí BBVA a obtenir tants premis com apadrinats BBVA 
hagin complert les condicions de participació establertes en les Bases legals. 

L’ingrés del premi està supeditat al compliment per part del padrí i apadrinat de les condicions previstes en les Bases legals.

BBVA procedirà a l’ingrés del premi en el compte BBVA titularitat del padrí BBVA i en el Compte Online BBVA titularitat de 
l’apadrinat BBVA, prèvia verificació de les condicions establertes en les Bases legals i no més tard del termini de sis (6) mesos 
des de la primera domiciliació de la nòmina en el Compte Online BBVA de l’apadrinat BBVA per un import igual o superior a sis-
cents (600) euros nets al mes.

El premi no serà susceptible de canvi, alteració o compensació a petició del padrí BBVA o apadrinat BBVA. Si es rebutja el premi, 
no se n’oferirà cap d’alternatiu.

En cas que no hi hagi participants, BBVA podrà declarar deserta la promoció.

10. COM ES NOTIFICA EL PREMI?

La comunicació del premi es farà, com a màxim, sis (6) mesos després, a comptar de la data del primer ingrés per domiciliació de la 
nòmina en el Compte Online BBVA de l’apadrinat BBVA. Es farà mitjançant el mateix ingrés del premi en compte, amb el concepte: 

 ▪  Padrí: “Bonificació promoció comercial” i observacions “Promoció Entre Amics”. Cada premi de 50 € nets es notificarà 
en ingressos independents.
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 ▪ Apadrinat: “Bonificació promoció comercial” i observacions “Promoció Entre Amics”. 

11. QUÈ PASSA EN CAS D’INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ?

En cas que com a padrí BBVA o l’apadrinat incompleixi qualsevol de les condicions establertes en aquestes Bases legals, in-
cloent-hi aquelles obligacions que romanguin vigents després de l’entrega del premi en els termes previstos en aquestes, la pro-
moció quedarà cancel•lada per al participant que incompleixi i, en cas que hagués rebut el premi, tindrà l’obligació de tornar-lo. 
BBVA comunicarà al participant incomplidor la seva desqualificació i, en el termini indicat en la comunicació corresponent, farà 
un càrrec per l’import del premi lliurat en el compte en què s’hagi fet l’ingrés del premi.

La comunicació per incompliment de condicions es farà per correu electrònic a l’adreça electrònica que l’apadrinat hagi indicat 
en el procés d’alta de client a BBVA en els següents sis (6) mesos a comptar de la data d’incompliment d’algunes de les condi-
cions abans descrites.

Una vegada incomplertes aquestes Bases legals, la promoció quedarà cancel•lada per al participant incomplidor, encara que 
amb posterioritat compleixi les condicions d’aquesta. 

12. COM PODEU ACCEPTAR LES BASES LEGALS? 

L’acceptació d’aquestes Bases legals, com a padrí i apadrinat BBVA, suposa la plena conformitat amb aquestes, així com 
l’acceptació del criteri de BBVA en la resolució de qualsevol conflicte que pugui generar la interpretació d’aquestes.

BBVA es reserva el dret de desqualificar, a la seva total discreció, qualsevol participant que manipuli, intenti manipular la promo-
ció o violi qualsevol dels termes i condicions d’aquestes Bases legals.

BBVA podrà adoptar aquelles decisions necessàries per a la resolució d’aquelles controvèrsies i conflictes que sorgeixin en el 
desenvolupament de la promoció, sempre que aquestes no perjudiquin indegudament els participants i resultin equitatives.

En cas que els participants no compliu les condicions de participació anteriors aplicables, respectivament, com a padrí o apa-
drinat BBVA, o no compliu tots els requisits establerts en aquestes Bases legals, no tindreu dret a rebre el premi en els termes 
establerts en aquestes. 

13. QUÈ PASSA EN CAS DE FRAU?

En cas que BBVA, o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment a la promoció, detecti qualsevol anomalia o sospiti que 
un participant està impedint el normal desenvolupament d’aquest, podrà eliminar de forma unilateral la intervenció d’aquest 
participant. A aquests efectes, BBVA ha habilitat els suports tecnològics necessaris per detectar una possible actuació fraudu-
lenta, anòmala o dolosa que pretengui alterar la participació amb l’objectiu d’aconseguir el premi de manera il•lícita. Per tant, 
BBVA es reserva el dret d’eliminar del registre qualsevol participant que evidenciï o del qual se sospiti una actuació irregular en 
el sentit descrit.

14. QUIN ÉS EL PERÍODE DE RECLAMACIÓ? 

El període de reclamació de la promoció finalitza transcorreguts dotze (12) mesos des de la data de finalització del període 
de vigència.

15. QUIN TRACTAMENT ES DONARÀ A LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL? 

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i 
la seva normativa de desplegament, BBVA informa els participants que les dades personals que facilitin en el marc d’aquesta 
promoció seran incorporades en un fitxer titularitat de BBVA, amb domicili social a Pl. San Nicolás, 4, 48005 Bilbao, per a les 
finalitats següents:

a)  Per al control, seguiment i gestió de la promoció.

b)  Per a l’entrega del premi.

El participant podrà exercir gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a qualsevol de les seves oficines, 
per correu postal a l’adreça del domicili social o enviant un correu electrònic a la bústia serviciodeatencionalcliente@grupobbva.
com, adjuntant una còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat.

16. QUINA FISCALITAT TÉ EL PREMI?

L’abonament del premi de 61,73 € (50 € nets) constitueix rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció als tipus vigents en 
el moment d’aquest, sent actualment per a residents fiscals en territori espanyol del 19%.
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BBVA carregarà la retenció al padrí/apadrinat i procedirà a ingressar-ho en el Tresor a compte del titular de la nòmina (el titular), 
posant a disposició, de cara a la declaració de la renda, la informació fiscal corresponent al domicili del Compte Online BBVA. 
Tant el rendiment com la retenció s’imputen a aquest titular, independentment de la resta de titulars del compte en què es domi-
cilia. Sens perjudici de les modificacions fiscals que es puguin fer durant la validesa d’aquesta promoció.

17. QUINA ÉS LA RESPONSABILITAT DE BBVA EN AQUESTA PROMOCIÓ? 

BBVA no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputa-
ble a tercers o a Internet que puguin afectar la participació en la promoció.

BBVA es reserva el dret d’anul•lar qualsevol participació o a qualsevol participant, si es tenen sospites d’una manipulació inco-
rrecta de la promoció.

Així mateix, BBVA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de segu-
retat adoptades, es puguin deure a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels participants, i, en particular, 
encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la suplantació de la persona-
litat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació efectuada.

BBVA també exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de l’enviament 
massiu i fraudulent de la URL, així com de la generació de spam col•lectiu fora de l’entorn de les pròpies amistats del padrí BBVA, 
que estiguin interessades a ser clients de BBVA.

18. ON PUC CONSULTAR LES BASES LEGALS?

Aquestes Bases legals estan dipositades davant el notari de l’Il•lustre Col•legi de Notaris de Madrid, el senyor Don Luis López, de 
Paz, i estan disponibles a la pàgina web de BBVA.

BBVA queda facultat per resoldre qualsevol contingència no prevista en aquestes bases legals.

El participant accepta que BBVA pugui ajornar, escurçar, prorrogar, modificar, cancel•lar o suspendre la promoció per causes de 
força major alienes al seu control. BBVA es compromet a informar els participants d’aquesta circumstància al més aviat possible.

En cas que qualsevol clàusula d’aquestes bases legals sigui declarada nul•la o invàlida, continuaran en vigor la resta de clàusules 
no afectades per aquesta.

19. LEGISLACIÓ I FUR

Per a qualsevol controvèrsia s’aplicarà la legislació espanyola davant els jutjats i tribunals de Madrid.

Madrid, 15/05/2018.

 


