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Bases legais da promoción
“Plan Actívate”

A entidade mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., con domicilio en Bilbao, Plaza de San Nicolás nº 4, e provista 
do CIF nº A48265169 (de agora en diante, o “BBVA”) organiza a presente promoción denominada “Plan Actívate” (de agora en 
diante, a “Promoción”), que se rexerá polas seguintes bases legais (de agora en diante, as “Bases legais”).

1. EN QUE CONSISTE A PROMOCIÓN?

A Promoción ten por obxecto incentivar a descarga e o uso da aplicación móbil do BBVA, a utilización da tarxeta (débito ou 
crédito, de agora en diante “a tarxeta”) daqueles clientes que se desen de alta no BBVA, a través de www.bbva.es, m.bbva.es 
ou das aplicacións móbiles do BBVA.

Se cumpres os requisitos da promoción, obterás unha bonificación de 5,00 euros na túa conta

2. A QUEN ESTÁ DIRIXIDA A PROMOCIÓN?

A Promoción está destinada a persoas físicas maiores de 18 anos na data de inicio da Promoción, residentes en territorio 
español e que fosen seleccionadas polo BBVA para se poderen beneficiar desta promoción.

Poderaste beneficiar desta promoción sempre que non gozases nos últimos 2 anos dalgunha outra promoción por domiciliares 
a nómina, pensión ou prestación por desemprego no BBVA.

Poderás participar nesta promoción a partir de recibires o convite a participar por parte do BBVA a través das súas canles de 
comunicación: ao teu móbil validado ou correo electrónico ao enderezo sinalado no teu proceso de alta de cliente.

3. QUEN ESTÁ EXCLUÍDO DE PARTICIPAR NA PROMOCIÓN?

Quedarás excluído da participación na Promoción en caso de que interviñeses na súa organización, así como se es empregado 
en activo ou prexubilado tanto do BBVA como do seu grupo de empresas.

Tampouco podes participar na Promoción, aínda que reúnas as condicións expresadas nas Bases legais, se durante o período 
de vixencia e ata a entrega da bonificación, es debedor fronte ao BBVA por calquera cantidade vencida e esixible. Nese suposto, 
terás que regularizar a situación antes da recepción da bonificación. Se unha vez chegada a data para o ingreso da bonificación 
non regularizaches a débeda, perderás o dereito a recibila e non che será ingresada.

4. CANTO DURA ESTA PROMOCIÓN?

Asinar este boletín de adhesión á promoción antes do 30 de xuño de 2023. Nesta data finaliza a promoción.
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5. QUE REQUISITOS DEBES CUMPRIR PARA PARTICIPAR E BENEFICIARTE DA PROMOCIÓN?

Para participar na Promoción o cliente debeu:

 ▪ darse de alta como cliente do BBVA a través de www.bbva.es, de m.bbva.es ou das aplicacións móbiles do BBVA.

 ▪ e recibir a comunicación do BBVA convidándoo a participar na Promoción.. 

6. QUE PASOS DEBES SEGUIR PARA PODERES PARTICIPAR NA PROMOCIÓN?

Se cumpres os requisitos para participares na Promoción e optares a recibir a bonificación descrita na cláusula 7, debes seguir os 
seguintes pasos:

 ▪ Asegurarte de teres instalada a aplicación do BBVA no móbil. En caso de non dispores dela, deberala descargar das 
tendas oficiais; Google Play Store e App Store para dispositivos Android e iOS respectivamente.

 ▪ Abrir o convite recibido no móbil ou correo electrónico para participar na Promoción;

 ▪ Premer na ligazón do convite e introducir as túas claves de acceso (usuario e contrasinal) na aplicación;

 ▪ Aceptar as presentes Bases legais;

 ▪ Realizar a activación da túa tarxeta nos seguintes 30 días á recepción do convite en caso de que non a realizases 
antes de recibires o convite.

7. QUE BONIFICACIÓN RECIBIRÁS E CANDO?

No caso de cumprires as condicións de participación e de que realizases os pasos indicados no punto anterior, recibirás unha 
bonificación de 5,00 euros.

O ingreso da bonificación estará supeditado ao cumprimento das condicións previstas nas Bases legais. O BBVA procederá ao 
ingreso da bonificación na Conta Online BBVA do titular da tarxeta, previa verificación das condicións establecidas nas Bases 
legais e non máis tarde do prazo de seis (6) meses desde a recepción do convite para participar na Promoción.

A bonificación non será susceptible de cambio, alteración ou compensación. Se se rexeita a bonificación non se ofrecerá 
ningunha alternativa.

8. COMO SE NOTIFICA A BONIFICACIÓN?

A comunicación da bonificación realizarase o máis tardar aos seis (6) meses contados desde a data de recepción do convite 
para participar na Promoción e do cumprimento das condicións establecidas nas Bases legais.

Realizarase mediante o propio ingreso da bonificación na Conta Online BBVA titularidade do bonificado, co concepto en 
Observacións: “Bonificación Plan Actívate”.

9. QUE SUPÓN A ACEPTACIÓN DAS BASES LEGAIS?

A aceptación das presentes Bases legais supón a plena conformidade con elas, así como a aceptación do criterio do BBVA na 
resolución de calquera conflito que puidese xerar a interpretación destas. Os participantes deberán seguir as instrucións que 
puidese cursar, se for o caso, o BBVA.

O BBVA resérvase o dereito de descualificarte, segundo o seu criterio exclusivo, se manipulas, intentas manipular a Promoción 
ou violas calquera dos termos e condicións das presentes Bases legais.

O BBVA poderá adoptar todas as decisións necesarias para a resolución daquelas controversias e conflitos que xurdan no 
desenvolvemento da Promoción, sempre que estas non te prexudiquen indebidamente e resulten equitativas.

No suposto de non cumprires as condicións de participación anteriormente aplicables, ou de non cumprires con todos os 
requisitos establecidos nestas Bases legais, non terás dereito a recibir a bonificación nos termos establecidos nestas.
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10. QUE ACONTECE EN CASO DE COMETERES OU DE EXISTIR FRAUDE?

No caso de que o BBVA ou calquera entidade que estea ligada profesionalmente á Promoción detecten calquera anomalía 
ou sospeiten que estás impedindo o seu normal desenvolvemento, poderá de forma unilateral eliminar a túa intervención na 
Promoción. Con esta finalidade, o BBVA habilitou os necesarios soportes tecnolóxicos para detectar unha posible actuación 
fraudulenta, anómala ou dolosa que pretenda alterar a participación co obxectivo de lograr a bonificación de forma ilícita. 
Polo tanto, o BBVA resérvase o dereito de eliminar o teu rexistro se evidencia ou sospeita unha actuación irregular no sentido 
descrito.

11. CAL É O PERÍODO DE RECLAMACIÓN?

O período de reclamación da Promoción finaliza transcorridos doce (12) meses desde a data de finalización do Período de 

vixencia.

12. QUE TRATAMENTO SE DARÁ AOS TEUS DATOS (DE CARÁCTER PERSOAL)?

En cumprimento co establecido na lexislación vixente sobre protección de datos persoais, o BBVA infórmate de que os datos 
persoais que facilites no marco da presente Promoción serán incorporados a un ficheiro titularidade do BBVA, con domicilio 
social na Pl. San Nicolás, 4, 48005 Bilbao, para as seguintes finalidades:

 ▪ Para o control, seguimento e xestión da Promoción.

 ▪ Para a entrega da bonificación.

Poderás exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, entre outros, en calquera 

das súas oficinas, por correo postal ao enderezo do domicilio social ou enviando un correo electrónico ao enderezo 

derechosprotecciondatos@bbva.com.

13. QUE FISCALIDADE TEN A BONIFICACIÓN?

O aboamento da bonificación podería ter implicacións fiscais, polo que che pregamos que o teñas en conta para a declaración 
da renda.

14. CAL É A RESPONSABILIDADE DO BBVA NA PROMOCIÓN?

O BBVA non se responsabiliza das posibles perdas, deterioracións, roubos, atrasos ou calquera outra circunstancia imputable 
a terceiros ou a Internet que puidesen afectar á túa participación na Promoción.

O BBVA resérvase o dereito de anular calquera participación ou calquera participante, se houbese sospeitas dunha manipulación 
incorrecta da Promoción.

Así mesmo, o BBVA exclúe calquera responsabilidade polos danos e perdas de toda natureza que, a pesar das medidas de 
seguridade adoptadas, puidesen deberse á utilización indebida dos servizos e dos contidos por parte dos participantes e, en 
particular, aínda que non de forma exclusiva, polos danos e perdas de toda natureza que se poidan deber á suplantación da 

personalidade dun terceiro efectuada por un usuario en calquera clase de comunicación realizada.

15. LEXISLACIÓN E FORO

Para calquera controversia aplicarase a lexislación española ante os xulgados e tribunais de Madrid.


