
 

BASES DEL SORTEIG  SORTEIG Black Friday 
 
 

1- Organització  

 
ANDORRA BANC AGRÍCOL REIG, SA, entitat constituïda mitjançant escriptura 
pública autoritzada per qui fou notari Sr. Josep PICART VILANOVA, el dia 30 de 
desembre de l’any 1930; quina denominació social fou modificada per l’actual en 
mèrits d’escriptura pública autoritzada pel notari Sr. Isidre Bartumeu Martínez, l’11 de 
juny de 2002, amb el número 1921 de protocol; inscrita al Registre de Societats 
Mercantils el dia 28 de març del 1983, amb el número 5008; amb NRT A-700158-F; 
domiciliada al carrer Manuel Cerqueda i Escaler, números 4-6 d’Escaldes-Engordany 
(en endavant ANDBANK). realitzarà un sorteig denominat “Sorteig Black Friday”  
 
2.- Objecte i mecànica del sorteig. 

 
L’objecte és el sorteig entre totes les operacions amb les targetes Visa Classic, Visa 
1,2,3 i Visa Viatge, que es facin durant el període a sota indicat i amb les condicions a 
sota indicades. 
 
El sorteig es farà a la seu d’ANDBANK. Els guanyadors seran seleccionats per 
procediment totalment aleatori i automàtic.  
 
En el cas de no complir els requisits estipulats es procedirà a repetir el sorteig.  
 
5.- Durada i àmbit 
 
L’activitat tindrà lloc a la zona geogràfica del Principat d’Andorra. La participació 
començarà el dia 17 de novembre de 2020 i finalitzarà el 30 de novembre de 2020, 
entre totes aquelles persones que hagin complert els requisits de participació. 

 
El sorteig es farà el dijous 3 de desembre de 2020. 
  
6.- Requisits de participació 

 
En aquest sorteig participarà qualsevol persona major de 18 anys d'edat, resident al 
Principat d’Andorra i que compleixi amb les següents: 

 Faci un mínim de tres (3) operacions de mínim 30 euros cadascuna, 
amb la mateixa targeta durant el període de durada del sorteig.  

 Totes les operacions de més de 30 euros entraran al sorteig. 

 Les targetes amb les que realitzi les operacions siguin: Visa Classic, 
Visa 123 i Visa Viatge, i seran vàlides tant les operacions nacionals 
com internacionals. 

 Les targetes noves que s’activin durant aquests dies també entraran al 
sorteig, sempre que compleixin amb aquestes bases. 

 Queden exclosos els treballadors i treballadores d’ANDBANK i els 
familiars vinculats.  

 
7.- Selecció del guanyador, comunicació i entrega 

 
Els guanyadors seran seleccionats per procediment totalment aleatori i automàtic. 
 
Se sortejaran 5 guanyadors i 5 reserves. 



 

El resultat del sorteig el certificaran: la direcció d’auditoria interna, la direcció de Banca 
País i la direcció de comunicació i imatge d’ANDBANK, o els representants que 
aquestes direccions assignin. 
 
ANDBANK contactarà els guanyadors. En el cas que no es pogués contactar-hi en les 
24 hores següents o renunciessin al premi, les reserves extretes seran els nous 
guanyadors, perdent l’anterior guanyador el seu dret a reclamar el premi. 
 
Així mateix, es comunicarà el nom del guanyador a la fan page de Facebook 
d’ANDBANK i a Instagram ANDBANK, un cop finalitzat el sorteig i durant les 24 hores 
següents. 
 
ANDBANK entregarà el premi a l’oficina a la qual pertany el client o a la que el client 
esculli. El client accepta sortir en la fotografia que apareixerà a la premsa i a les xarxes 
socials d’ANDBANK durant la següent setmana. 
 
8- Premis 
 

El premi del sorteig consisteix en cinc (5) targetes regal de CCA per valor de cent 
Euros (100 €) cadascuna. 
 
9.- Reserves i limitacions 
 
S’entendrà que es pot produir frau quan es detecta el suposat ús d’aplicacions 
independents al Website; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells 
comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats, com l’ús 
de diversos comptes per part d’un usuari. 
 
La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el sorteig suposarà la 
desqualificació automàtica del sorteig, així com la pèrdua del premi si se li hagués 
atorgat. 
 
Andbank queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en 
les dades facilitades pels usuaris.  
 
Andbank es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona finalitat del 
sorteig quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-lo a 
terme en la manera en que recullen aquestes bases. 
 
Andbank es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del sorteig, així com la 
facultat d’interpretar aquestes bases legals. 
 
10.-Protecció de dades 
 

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i 
recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, essent ANDBANK 
titular i responsable d’aquest fitxer, amb domicili social a C. Manuel Cerqueda i 
Escaler, 4-6, Escaldes-Engordany la finalitat del qual serà la gestió d’aquest sorteig. 
 
Andbank manifesta que compleix amb la llei 15/2003, del 18 de desembre, de 
protecció de dades personals, en el tractament de les dades personals recollides en 
aquest sorteig, en especial pel que fa a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, 
accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels participants. 
 
 



 

 
11.- Fur i jurisdicció  
 
Les presents bases se sotmeten únicament a la legislació aplicable al Principat 
d’Andorra i als tribunals i batlles del Principat d’Andorra. 
 
12.- Acceptació de les bases 

 
La simple participació en el sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases, per tant, la 
manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part d’aquestes implicarà 
l’exclusió del participant i, com a conseqüència d’això, ANDBANK quedarà alliberada 
de l’acompliment de l’obligació contreta amb el participant. 
 
Per a més informació podeu enviar un correu a info@andbank.com o al telèfon 873 
356 

mailto:info@andbank.com

