Termos e Condições da promoção BTG e Ubisoft

Benefícios
A promoção oferece aos usuários:
•
•

Os clientes que se cadastrarem na LP da parceria e posteriormente fizerem a abertura
de conta ganharão jogo completo Rainbow Six Extraction Standard Edition para PC;
Além disso, os clientes que forem aprovados para ter um cartão de crédito, contratarem
o cartão e fizerem uma compra de pelo menos R$ 199,00 na loja da Ubisoft
(https://www.gear.ubistore.com.br/?utm_campaign=ubi-btg), ganharão R$ 50,00 de
desconto.

Mecânica e Fluxo
Para estar apto a participar, é preciso:
1. Entrar na página oficial da parceria www.btgmais.com/r6/;
2. Preencher o formulário indicado pelos botões com Nome, E-mail, CPF e Telefone;
3. Escanear o QR Code ou clicar no botão “Baixe o App”, que te direcionará para a sua Loja
de Aplicativos;
4. Baixe o App e finalize a abertura de conta;
5. Aguarde a conta ser aprovada;
Ao preencher o formulário da página oficial conforme indicado acima, abrir sua conta no BTG+
e ter a conta aprovada, após a aprovação o código para desbloquear o prêmio será enviado em
até 7 dias úteis no e-mail e telefone cadastrados no momento de abertura de conta.
Além disso, a partir de 15 de fevereiro de 2022 os clientes que fizerem todo o fluxo indicado
acima para abertura de conta via parceria da Ubisoft e BTG, contratarem o Cartão de Crédito
BTG e utilizarem como meio de pagamento da na Loja de Produtos oficial da Ubisoft
https://www.gear.ubistore.com.br/?utm_campaign=ubi-btg ganham um cupom de R$50,00 de
desconto nas compras acima de R$ 199,00.
- Para participar é necessário realizar o pagamento com o Cartão de Crédito BTG, e o valor será
abatido diretamente no checkout do carrinho.
- A contratação do cartão de crédito é sujeita à análise de crédito e elegibilidade do produto.

Resgate do prêmio – Rainbow Six Extraction
1. Clique aqui para acessar a página oficial da promoção.
2. Insira o código que você recebeu por e-mail e SMS no campo indicado.
3. Faça login na sua conta Ubisoft Connect. Caso ainda não tenha cadastro, esse é o momento
de fazer.
4. O prêmio Rainbow Six Extraction Standard Edition estará disponível em seu aplicativo do
Ubisoft Connect para downlaod.

Informações Importantes

1. Você receberá seu código no e-mail e SMS cadastrados na Abertura de Conta. É
necessário checar a caixa de SPAM também.
2. Para os clientes que receberam o código do dia 15 de fevereiro de 2022 a 01 de março
de 2022, poderão fazer o resgate do prêmio apenas a partir do dia 01 de março de
2022.
3. O prêmio é um benefício jogo completo, portanto, é necessário possuir os
requerimentos de sistema necessários para a instalação e conectividade do jogo.
Sobre o código do benefício Rainbow Six Extraction:
•
•
•
•

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 1 mês após o recebimento.

*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 7 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 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.
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.
Sobre o desconto de R$ 50,00 para compras acima de R$ 199,90 no carrinho:
•
•
•
•
•

A mecânica é válida somente com o pagamento realizado com o Cartão de Crédito BTG
- Gold, Platinum ou Black. Os cartões de débito não são válidos.
A aprovação para contratação de um cartão de crédito é sujeito à análise e depende da
elegibilidade de cada cliente, nem todos são elegíveis e poderão contratar;
BTG premiará o cliente com um cupom de R$ 50,00 de desconto para compras acima de
R$199,90 e o desconto será aplicado diretamente no carrinho;
O cupom não é cumulativo com outras promoções;
O cupom pode ser utilizado somente uma vez por CPF que utilizar o BIN enviado;

REQUERIMENTO DO SISTEMA DE PC PARA RAINBOW SIX EXTRACTION:

LOW 1080p:
CPU: Intel i5-4460 // AMD Ryzen 3 1200
GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB // AMD RX 560 4GB
RAM: 8GB (Dual-channel setup)
STORAGE: 85GB
OS: Windows 10 64-bit
HIGH 1080p:
CPU: Intel i7-4790 // AMD Ryzen 5 1600
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB // AMD RX 580 8GB
RAM: 16GB (Dual-channel setup)
STORAGE: 85GB
OS: Windows 10 (64-bit)
HIGH 1440p:
CPU: Intel i5-8400 // AMD Ryzen 5 2600X
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB // AMD RX 5600CT 6GB
RAM: 16GB (Dual-channel setup)
STORAGE: 85GB
OS: Windows 10/11 64-bit
ULTRA 2160p:
CPU: Intel i9-9900K // AMD Ryzen 7 3700X
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB // AMD RX 6800XT 16GB
RAM: 16GB (Dual-channel setup)
STORAGE: 85GB (+9GB HD Textures)
OS: Windows 10/11 64-bit
ADDITIONAL FEATURES:
Uncapped frame rate
Vulkan API support
Multi-Monitor & Widescreen support
NVIDIA DLSS support
NVIDIA Reflex support for low latency gameplay
In-depth customization optionsy
In-game benchmark for performance analysis

