353 - Ubisoft Termos e Condições V2
Termos e Condições da promoção BTG+ e Ubisoft
A promoção oferece aos usuários o prêmio do pacote de skins Byte dos operadores Zero e
Melusi no jogo Rainbow Six Siege. Para estar apto a participar, é preciso abrir sua conta no BTG+
por meio do link indicado nas ações e ter a conta aprovada, após a aprovação o código para
desbloquear o prêmio será enviado em até 3 dias úteis no e-mail e telefone cadastrados no
momento de abertura de conta.
Prêmios
O participante ganhará o prêmio:
• Pacote de skins Byte dos operadores Zero e Melusi do jogo Rainbow Six Siege;
Passo a passo para participar da promoção
1. Ser impactado por alguma ação da parceria e clicar no link indicado, que direcionará direto
para o APP BTG ou para a página da parceria www.btgmais.com/r6
2.
Para caso você esteja no celular: Clique em qualquer botão que exista na página, que te
direcionará para a Loja de Aplicativos do sistema operacional do seu celular.
Para caso você esteja no computador: Scaneie qualquer QR Code da página ou clique no
botão “resgate aqui” que abrirá um QR Code para você scanear.
3. Baixe o App BTG+.
4. Faça todo o processo de abertura de conta e finalize a abertura.
5. Aguarde a conta ser aprovada, que pode demorar até 24 horas. A aprovação está sujeita a
análise.
a. Em até 3 dias úteis após a aprovação da conta, você receberá um e-mail e SMS nos
contatos cadastrados na abertura de conta, com o código do seu benefício e com o passo a passo
para o resgate do prêmio.
*Lembre-se: você receberá seu código no e-mail e SMS cadastrados na Abertura de Conta.
*Importante: O prêmio é um benefício in-game, portanto, é necessário possuir o jogo para
desbloquear o pacote de Skin.
Passo a passo para resgatar o prêmio
1.
Clique aqui para acessar a
(https://redeem.ubisoft.com/rainbow6-siege/pt-BR )

página

oficial

da

promoção.

2. Insira o código que você recebeu por e-mail no campo indicado.
3. Faça login na sua conta Ubisoft Connect. Caso ainda não tenha cadastro, esse é o momento
de fazer.
4. Escolha a plataforma que deseja resgatar o seu prêmio;
5. O prêmio Pacote de Skin estará disponível em seu inventário ao abrir o jogo na plataforma
escolhida.
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Informações Importantes
•
•
•
•

O código pode ser utilizado apenas uma (1) vez.
A promoção dá direito a um (1) cupom disponível por conta aberta no BTG+.
O código é valido somente no Brasil, não podendo ser resgatados fora do país.
O cupom para resgatar seu prêmio é válido até o dia 28 de janeiro de 2022.

*Para garantir esse benefício é preciso:
1. Ser maior de 18 anos.
2. Abrir a sua conta no BTG+.
3. Aguardar a aprovação da conta. Sujeita a análise.
4. Em até 3 dias úteis após a aprovação da conta, você receberá um e-mail e SMS com o código
de resgate.
Em caso de dúvidas ou problemas com o resgate do código, entre em contato pelo site oficial.
(https://www.ubisoft.com/pt-br/help )
O BTG e a Ubisoft não possuem nenhuma responsabilidade pelo funcionamento dos jogos,
quando a questão for relacionada aos equipamentos compatíveis para efetividade do jogo.
Sendo que quaisquer questionamentos sobre o funcionamento dos jogos elegíveis deverão ser
dirimidos por meio dos canais de atendimento da promoção.
O BTG e Ubisoft podem, a qualquer momento, durante a promoção, alterar a premiação
ofertada. No caso de indisponibilidade do prêmio, o BTG e a Ubisoft serão responsáveis por
oferecer outro benefício equivalente para o usuário.
Qualquer alteração no presente Regulamento será comunicada pelo BTG+ nos meios de
comunicação oficiais do banco.
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