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Bases legais sorteo  
achegas PPI abril-xuño 2018
A entidade mercantil BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., con domicilio social en Bilbao, Plaza de San Nicolás nº4, e provista 
do CIF nº A48265169 (de agora en diante, “BBVA”) organiza a presente promoción denominada “SORTEO ACHEGAS PPI ABRIL-
XUÑO 2018” (de agora en diante, a “Promoción”), que se rexerá polas seguintes bases legais (de agora en diante, as “Bases legais”).

PRIMEIRA.- Obxecto

O obxecto desta promoción é incentivar os clientes do BBVA para que realicen unha achega extraordinaria por importe de polo 
menos cen (100) euros ben a un plan de pensións individual do BBVA ou a un plan de previsión social do BBVA a través do portal 
www.bbva.es, ou a través de calquera caixeiro ATM do BBVA nos termos indicados a continuación. Os participantes que realicen a 
achega indicada anteriormente poderán participar nun dos tres (3) sorteos que se celebrarán nas datas indicadas na cláusula sexta 
das presentes bases legais, onde se sorteará un premio de 1.000 € (mil euros) por sorteo nos termos indicados nas presentes bases 
legais.

SEGUNDA.- Período de vixencia

O prazo durante o cal se poderá participar na promoción dará comezo o día 02/04/2018 ás 15.00 horas (hora peninsular española) 
e finalizará o día 30/06/2018 ás 23.59 horas (hora peninsular española), ambos incluídos (de agora en diante, o “Período de 
vixencia”).

TERCEIRA.- Ámbito territorial 

A presente promoción será válida en todo o territorio de España. 

CUARTA.- Condicións de participación

 ▪ A Promoción está destinada a calquera persoa física, maior de 18 anos na data de inicio da Promoción, que non fixese 
máis de 64 anos antes de 31 de decembro de 2017 incluído, e que sexa residente en territorio español.

 ▪ Será requisito indispensable para poder participar na Promoción ser cliente do BBVA, ter asinado o contrato multicanle 
e contratado un plan de pensións individual do BBVA ou un plan de previsión social do BBVA.

 ▪ A aceptación expresa das presentes Bases legais é condición necesaria para a participación na Promoción e, en conse-
cuencia, para poder ser elixido nun dos sorteos e obter o premio.

 ▪ O incumprimento por parte de calquera participante das presentes bases legais suporá a anulación automática da de-
vandita participación e a obriga de devolución do premio en caso de resultar gañador. 
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QUINTA.- Mecánica de participación

Para participar nos sorteos e optar ao premio descrito na cláusula sétima, o participante deberá aceptar as presentes bases legais 
e realizar unha achega extraordinaria por importe de polo menos cen (100) euros ben a un plan de pensións individual do BBVA ou 
a un plan de previsión social do BBVA, a través do apartado “realizar unha achega extraordinaria ao meu plan” da área privada do 
portal www.bbva.es, ou de calquera caixeiro ATM do BBVA (de agora en diante, a “Achega extraordinaria”). A realización da Achega 
extraordinaria deberá realizarse durante o Período de vixencia.

A participación na Promoción está limitada a unha participación por persoa con independencia de que realizase achegas aos dous 
plans indicados nas presentes Bases legais. 

SEXTA.- Sorteo

Tras terminar o período de vixencia da Promoción celebraranse tres (3) sorteos (de agora en diante, os “Sorteos”).

Por cada sorteo elixirase un (1) gañador e seleccionaranse dous (2) suplentes (de agora en diante, o/os “Suplente/s)” para o 
caso de que o Gañador, ou o seguinte Suplente en orde de selección, non aceptase o premio, non cumprise cos requisitos e/ou 
as condicións de participación establecidos nas presentes bases legais, ou non puidese ser localizado. En total elixiranse tres (3) 
gañadores durante a Promoción, un por cada sorteo (de agora en diante, o/s “Gañador/es”).

No suposto de que o Gañador non cumprise con calquera obriga establecida nas presentes Bases legais, será descualificado 
automaticamente e estará obrigado a devolver o premio se xa se lle entregou. O BBVA comunicaralle ao Gañador do premio a súa 
descualificación polo incumprimento das Bases legais e, no prazo razoable indicado na pertinente notificación, realizará un cargo 
polo importe do premio entregado na conta do Gañador na que se realizou o ingreso. Nese suposto, o premio asignarase ao seguinte 
Suplente que cumprise cos requisitos e condicións de participación das presentes Bases legais.

Os tres sorteos realizaranse o día 04/07/2018 ante un notario do Ilustre Colexio Notarial de Madrid, ben nalgunha das sedes do 
BBVA en Madrid ben no despacho profesional do notario designado para estes fins. 

Cada participante terá dereito a participar nun (1) sorteo. 

No suposto de que non existisen participantes nalgún dos Sorteos, o BBVA poderá declarar deserto o sorteo particular e o 
correspondente premio para ese sorteo.

O notario efectuará os Sorteos mediante as aplicacións dispoñibles para estes fins na plataforma telemática do notariado ou 
mediante calquera outro procedemento que asegure a aleatoriedade. Para cada sorteo elaborarase e facilitarase ao notario un 
ficheiro en formato físico ou dixital co total dos participantes que cumpren cos requisitos e/ou condicións das presentes Bases 
legais, excluíndo aqueles que resultasen Gañadores ou Suplentes. Asignaráselle a cada participante un número de boleto, que terá 
á súa vez un número secuencial. Deste xeito elaborarase un ficheiro co total dos boletos, correspondendo cada un deles a un único 
participante. Este ficheiro é o utilizado en cada sorteo.

En cada un dos tres (3) sorteos terá que haber unha copia impresa ou en formato dixital onde se reflicta o número total de 
participantes, a cal quedará en poder do notario para unir á correspondente acta do sorteo, de modo que formados e coñecidos os 
números de boleto agraciados, o notario poida comprobar a través da aplicación informática os datos dos participantes agraciados.

Se por causas alleas á vontade do BBVA non se puidese realizar algún sorteo na data prevista, este suspenderase e pasará a 
realizarse no día hábil inmediatamente posterior, unha vez que se solucione o problema que impediu a realización do sorteo. No 
sorteo posposto utilizarase a listaxe de participantes que entrarían no devandito sorteo se se realizase o día inicialmente previsto.

SÉTIMA.- Premio

O premio consistirá na entrega ao Gañador de mil (1.000) euros en cada sorteo (de agora en diante, o “Premio”).

Sortearanse tres (3) premios en total (de agora en diante, os “Premios”), un por cada un dos tres (3) sorteos que se celebren 
conforme á cláusula sexta.

O Premio non será susceptible de cambio, alteración ou compensación a petición dos Gañadores. Se algún dos Gañadores rexeita o 
premio, non se lle ofrecerá ningún alternativo.

OITAVA.- Fraude

No caso de que o BBVA, ou calquera entidade que estea ligada profesionalmente á Promoción, detecte calquera anomalía ou 
sospeiten que un participante está impedindo o normal desenvolvemento deste, poderá de forma unilateral eliminar a intervención 
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dese participante. 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 o premio de forma ilícita. Polo tanto, o 
BBVA resérvase o dereito de eliminar do rexistro calquera participante que evidencie ou do que se sospeite unha actuación irregular 
no sentido descrito. 

NOVENA.- Notificación do premio e requisitos para a súa entrega. Procedemento en caso de perda de dereito ao premio

A comunicación aos Gañadores realizarase como moi tarde aos quince (15) días naturais contados desde a data da realización do sorteo 
mediante unha chamada telefónica ao número de teléfono que o Gañador comunicase ao BBVA no marco da súa relación contractual, 
en caso de que non comunicase un teléfono, enviarase unha mensaxe ao enderezo electrónico que indicase, e se non se tivesen os 
datos dos devantidos medios de contacto, realizaríase unha comunicación por parte do xestor da oficina. Se non se lograse contactar 
telefonicamente co Gañador tras tres (3) intentos ou, en caso de non ter un teléfono comunicado ao BBVA, non se recibise confirmación 
por parte do Gañador da recepción do correo electrónico de notificación da súa condición de gañador no prazo de 7 días, o Premio 
adxudicarase ao Suplente sempre que cumpra cos requisitos esixidos nas presentes Bases legais, por orde de selección conforme o 
procedemento establecido na cláusula sexta. 

O Gañador recibirá do BBVA, no correo electrónico que indique na chamada ou no correo electrónico ao que fose comunicada a súa 
condición de gañador (en caso de non comunicase ao BBVA un teléfono), un “documento de aceptación e recibín do premio” (de agora 
en diante, o “Documento de aceptación e recibín”). O Gañador disporá dun prazo de sete (7) días contados a partir da remisión do 
devandito correo do BBVA, para remitir unha copia escaneada do Documento de aceptación e recibín debidamente asinado xunto, se 
é o caso, cos datos e/ou documentación que se solicite para acreditar a vixencia do plan de pensións individual ou plan de previsión 
social do BBVA, ao enderezo electrónico promocionesbbva.es@bbva.com. Unha vez recibida a documentación, o BBVA procederá ao 
aboamento do premio na conta do cliente no mes de setembro de 2018 (por confirmar).

Se o Gañador non respondese á comunicación inicial do BBVA ou non remitise a copia do Documento de aceptación e recibín nos prazos 
indicados, se incumprinse as presentes Bases legais, ou se non puidese ser localizado; o premio adxudicarase ao Suplente que cumpra 
cos requisitos esixidos nas presentes Bases legais, por orde de selección conforme o procedemento establecido na cláusula sexta. 

DÉCIMA.- 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.

DÉCIMO PRIMEIRA.- Reclamación

O período de reclamación da Promoción finaliza despois de que transcorran noventa (90) días naturais desde a data de finalización do 
Período de vixencia.

DÉCIMO SEGUNDA.- Tratamento de datos de carácter persoal

En cumprimento co que se establece na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e 
a súa normativa de desenvolvemento; O BBVA informa o participante de que os datos persoais que facilite no marco da presente 
Promoción serán incorporados a un ficheiro titularidade do BBVA, con domicilio social en Pl. San Nicolás, 4, 48005 Bilbao, para as 
seguintes finalidades:

a) Para a realización, o control, seguimento e xestión da Promoción.

b) Para a entrega do Premio, en caso de resultar gañador.

O participante poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera das súas 
oficinas, por correo postal á atención do Servizo de Atención ao Cliente do Grupo BBVA, Apartado de Correos 1598, 28080 Madrid 
ou enviando un correo electrónico ao enderezo servicioatencioncliente@grupobbva.com

DÉCIMO TERCEIRA.- Fiscalidade

A cada un dos Premios de mil (1.000) euros da presente Promoción, seralle de aplicación a Lei 35/2006 do 28 de novembro pola 
que se aproba o imposto sobre a renda das persoas físicas e de modificación parcial das leis sobre os impostos de sociedades, 
sobre a renda de non residentes e sobre o patrimonio; a Lei 26/2014, do 27 de decembro que modifica a anterior; o Real decreto 
núm. 439/2007, polo que se aproba o seu regulamento e as súas modificacións posteriores; o Real decreto lexislativo 5/2004, do 5 
de marzo polo que se aproba o Texto refundido da Lei do imposto sobre a renda de non residentes (IRNR) (tamén modificado pola 
Lei 26/2014, do 27 de decembro); o Real decreto 1776/2004, do 30 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre 
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a renda de non residentes; a Lei 27/2014, do 27 de novembro, do imposto sobre sociedades; o Real decreto 634/2015, do 10 de 
xullo polo que se aproba o Regulamento do imposto sobre sociedades; a Lei 13/2011 de regulación do xogo e demais disposicións 
concordantes e ditadas no seu desenvolvemento polo que, se é o caso, corresponderá ao BBVA, a realización do ingreso a conta ou a 
práctica da retención procedente, do imposto sobre a renda das persoas físicas (de agora en diante, IRPF), do imposto sobre a renda 
de non residentes (de agora en diante, IRNR) ou do imposto sobre sociedades. 

De conformidade coa devandita normativa, infórmase os participantes de que o Premio concedido pola participación en xogos, 
concursos, rifas ou combinacións aleatorias vinculadas á venda ou promoción de bens ou servizos ten a consideración de ganancia 
patrimonial. Ao ser a valoración do Premio superior a trescentos euros (300 €) atópase suxeito a retención. Con esta finalidade, 
aplicarase o tipo de retención que en cada momento estableza a lexislación vixente. Actualmente para residentes e para non 
residentes sen establecemento permanente residentes na Unión Europea ou no Espazo Económico Europeo (Noruega e Islandia) 
é o 19 % e para o resto de non residentes o 24 %, non sendo que nestes dous últimos supostos resulte aplicable un convenio para 
evitar a dobre imposición subscrito por España, en cuxo caso se estará ao que se dispón no devandito convenio. O BBVA ingresará 
a retención no Tesouro por conta do Gañador. 

As repercusións fiscais que a obtención do Premio teña na fiscalidade do Gañador, serán por conta deste, polo que o BBVA 
queda relevado de calquera responsabilidade. Para este efecto, o BBVA porá a disposición do Gañador un certificado cos datos 
correspondentes ao Premio.

O participante Gañador deberá confirmar antes da entrega do premio os seus datos persoais, así como achegar unha copia do 
seu documento de identificación persoal (DNI, tarxeta de residente, pasaporte, etc). Co fin de que poida ser efectuada a retención 
mencionada na presente cláusula novena, o Gañador deberá asinar en todo caso o Documento de aceptación e recibín. En caso 
contrario, perdería o seu dereito á recepción do premio.

A formalización dos datos persoais e fiscais dos Gañadores necesarios para a entrega dos premios ten carácter obrigatorio, de xeito 
que a ausencia de calquera dos devanditos datos suporá a perda do dereito ao premio obtido.

DÉCIMO CUARTA.- Responsabilidade

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 participación na Promoción.

O BBVA resérvase o dereito de anular calquera participación ou calquera participante, se se teñen sospeitas dunha manipulación 
incorrecta dos datos ou 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 poidan deberse á suplantación da personalidade dun 
terceiro efectuada por un usuario en calquera clase de comunicación realizada.

DÉCIMO QUINTA.- Consulta das Bases legais

As presentes bases legais están depositadas ante o notario do Ilustre Colexio de Notarios de Madrid don Valerio Pérez e están 
dispoñibles en bbva.es. 

O BBVA queda facultado para resolver calquera continxencia non prevista nas presentes bases legais.

O participante acepta que o BBVA poida adiar, acurtar, prorrogar, modificar, cancelar ou suspender a Promoción debido a causas de 
forza maior alleas ao seu control, comprometéndose a informar os participantes da devandita circunstancia o máis axiña posible.

No caso de que calquera cláusula destas bases legais sexa declarada nula ou inválida, seguirán en vigor as restantes cláusulas non 
afectadas por esta.

DÉCIMO SEXTA.- Instrucións de participación

Os participantes na Promoción deberán de aterse ás instrucións que puidese transmitir, se é o caso, o BBVA.

DÉCIMO SÉTIMA.- Limitación de participación

Quedan excluídos da participación na presente Promoción as persoas que interviñesen na organización deste, así como os 
empregados en activo e prexubilados tanto do BBVA, como do seu Grupo de empresas. 
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Tampouco poderán participar no sorteo, aínda reunindo as condicións expresadas nas presentes Bases legais, os participantes 
que durante o Período de vixencia e ata a entrega do Premio, en caso que resulten Gañadores, sexan debedores fronte ao BBVA 
por calquera cantidade vencida e esixible. No devandito suposto, o participante terá que regularizar a situación antes da recepción 
do premio. Se ao chegar a data para a entrega do premio, o participante non regularizou a débeda, este perderá a condición de 
premiado.

DÉCIMO OITAVA.- Lexislación e foro

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


