
	  	  

Regulamento	  do	  Passatempo 

"Calculadora	  da	  Velhice	  Bancária" 
 

 

O presente Regulamento visa estabelecer o modo de funcionamento do passatempo “Calculadora da 

Velhice Bancária”, doravante designado por passatempo, uma iniciativa ActivoBank, que obedecerá às 

condições que a seguir se indicam:  

 

1. Condições de Participação 

1.1. Os participantes aceitam automaticamente as condições constantes neste regulamento. 
 

1.2. Sem prejuízo do cumprimento das demais condições previstas neste Regulamento, poderão 
participar no Passatempo todos os utilizadores que sejam maiores de 18 anos, que residam em Portugal. 

 

1.3. Estão excluídos do presente Passatempo todos aqueles que sejam sócios, administradores, 
funcionários, prestadores de serviços ou colaboradores do Banco ActivoBank, S.A. e da Elemento 
Digital – Consultoria, Marketing e Desenvolvimento Informático S.A. 

 

2. Descrição  

2.1. O passatempo decorre de 12 de Março até às 23h59 do dia 31 de Março de 2012. 

2.2. Para participar, é necessário: 

2.2.1. aceder à página ActivoBank, no Facebook 

2.2.2. que o participante esteja registado no Facebook e ser fã/gostar da Página ActivoBank.  

2.2.3. o participante deverá aceder à aplicação “Calculadora da Velhice Bancária”, na página e 
terá de calcular o valor de “velhice bancária” do seu banco, introduzindo as duas 
variáveis solicitadas 

2.2.4. que após o participante  ter efetuado os cálculos, deverá partilhar a aplicação nas suas 
redes de amigos, da forma que preferir. 

2.3. A participação no Passatempo pressupõe o conhecimento e a aceitação sem reserva das regras 
estabelecidas no presente Regulamento. 

2.7. O prémio será 1 (um) iPad 3 da Apple. 

2.8. O vencedor será o participante que consiga acumular o maior número de amigos que tenham 
simulado/calculado a “Velhice Bancária” do seu banco, na aplicação. 

 

3. Participação e Votação 

 3.1 A mecânica do presente passatempo pressupõe o mérito dos participantes na capacidade de 
angariação do maior número de amigos que também eles próprios calculem também a “Velhice 
Bancária”, na aplicação “Calculadora da Velhice Bancária”. 

3.2 Cada participante poderá participar quantas vezes desejar, através da partilha da aplicação. 

3.3 Os amigos dos participantes deverão estar registados no Facebook, e ser fãs da página do 
ActivoBank, para que possam validamente calcular também a “Velhice Bancária” do seu banco, 
através da aplicação “Calculadora da Velhice Bancária”. 



 

 

4. Prémios 

4.1. O prémio do passatempo será 1 (um) iPad 3 Black WiFi 16GB da Apple. 

4.2. O prémio será atribuído ao participante que, cumprindo os requisitos acima descritos, consiga 
acumular o maior número de amigos que partilhe e cumulativamente simulem/calculem a “Velhice 
Bancária”, na aplicação “Calculadora da Velhice Bancária”. 

4.3. A entrega do prémio obriga a que o vencedor seja Cliente do ActivoBank, podendo este tornar-se 
Cliente no momento de receção do prémio. 
 

  

 5. Vencedores  

5.1 A contabilização do número de amigos a clicar no link único de cada um dos participantes do 
presente passatempo será realizada exclusivamente pela Elemento Digital e a comunicação do 
vencedor é final e irrecorrível. 

5.3. Os vencedores serão contactados via e-mail, até ao dia 15 de abril de 2012, com a indicação de que 
foram vencedores do Passatempo e informados da forma como será feita a entrega do prémio. 

5.4. O vencedor será também anunciado na página Facebook do ActivoBank.  

  

6. Reservas 

6.1. O ActivoBank reserva-se o direito, caso seja provada fraude ou suscite qualquer suspeita, de 
excluir participações realizadas através de meios ilícitos.  

6.2. O ActivoBank reserva-se ainda o direito de alterar, sem aviso prévio, qualquer um dos pontos 
anteriores, sempre que se justifique ou que seja necessário. 

  

7. Disposições Gerais 

7.1. A Elemento Digital, em momento algum, será responsável pelo acesso e uso do Site/plataforma, 
devendo os utilizadores submeter-se à legislação vigente aplicável, nacional ou internacional, assim 
como aos princípios de boa-fé, moral e ordem pública, e assumindo o compromisso de cumprir 
diligentemente qualquer instrução adicional que, em relação aos referidos uso e acesso ao Site, possa 
ser-lhe dada pelo ActivoBank do passatempo em apreço. 

7.2. A Elemento Digital fará o razoavelmente possível para vigiar a legalidade dos acessos feitos pelos 
Utilizadores através de técnicas antifraude, nomeadamente validações de IP, cookies, etc., não 
assumindo qualquer responsabilidade, direta ou indireta, derivada do uso do Site ou dos seus conteúdos 
por parte dos Utilizadores, assumindo estes sempre, sob a sua inteira responsabilidade, as 
consequências, danos ou ações que possam resultar do seu acesso ou uso do Site/plataforma e 
conteúdos nele alojados, assim como da sua reprodução ou comunicação. 

7.3. Serão excluídos da participação do passatempo, sem aviso prévio, todas as participações em que se 
verifiquem uma ou mais das seguintes condições: 

• Participação com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos; 

• A utilização de sistemas automáticos de participação; 

• Qualquer tentativa, não autorizada, de invasão dos sistemas do passatempo. Este ato será 
comunicado às autoridades competentes; 

• Toda e qualquer atuação ilícita e ilegal para obter vantagem competitiva no decorrer deste 
Passatempo; 



• Suspeita de manipulação, modificação, eliminação ou supressão de dados ou programas 
informáticos associados ao passatempo com o intuito de o influenciar de forma incorreta ou 
injusta para os outros participantes; 

• Consubstanciem uma qualquer violação do disposto no presente Regulamento. 

  

7.4. A exclusão da responsabilidade da Elemento Digital aplica-se a quaisquer perdas e danos ou 
prejuízos causados por qualquer falha de desempenho, erro, omissão, interrupção, eliminação, 
deficiência, atraso de funcionamento ou transmissão, vírus informático, avaria de linha de 
comunicação, roubo ou destruição ou acesso não autorizado, alteração ou utilização de registo. 

7.5. Os participantes vencedores autorizam o ActivoBank  a divulgar o seu nome, através dos 
diferentes meios de comunicação social, nomeadamente, Internet, ou outros meios de divulgação 
definidos pelo ActivoBank. 

7.6. Não poderão participar empregados ou colaboradores do promotor do passatempo nem quaisquer 
empregados ou colaboradores de entidades intervenientes na organização do presente Passatempo, bem 
como seus cônjuges, ascendentes ou descendentes ou qualquer outra pessoa ligada à organização deste 
passatempo. 

7.7. O Passatempo não é, de maneira nenhuma, patrocinado, apoiado, administrado ou associado 
Facebook. Quaisquer questões, comentários ou reclamações referentes ao Passatempo deverão ser 
endereçadas diretamente ao ActivoBank, através do email passatempos@activobank.pt. O Facebook 
não é responsável pelos Participantes no Passatempo, pelo que cada Participante isenta o Facebook de 
qualquer responsabilidade no âmbito do Passatempo. 

 

 

	  


