
 

 

 
 
Concurso redes sociais é-Kwanza: “Ganha já!” 
 

TERMOS E CONDIÇÕES 

 

Os participantes terão 1 semana para convidar amigos a aderir ao serviço pelo *402#. 

A cada semana teremos 5 novos vencedores. O concurso irá iniciar sempre ao domingo (00:00) 

e a confirmação dos vencedores será feita sempre à sexta-feira. 

Início - 28/03/2021 

Término - 04/06/2021 

Recolha de vencedores: os vencedores são elegíveis semanalmente, de domingo (00:00) às 

23:59 de quinta-feira 

Datas de divulgação de vencedores – 2, 9 e/ou 11 1, 16, 23, 30/04/2021; 7, 14, 21, 

28/05/2021; 04/06/2021. 

Meios onde será realizado o concurso – Facebook e Instagram é-kwanza 

Reforço – Spot de rádio  

Elegibilidade - Convidar amigos a aderir e usar o é-Kwanza 

Vencedores - 5 vencedores por semana  

Prémio – 1 telemóvel 3G Smart Feature LISA (16 Mil Kzs) /por vencedor 

 

 

Condições do concurso “Ganha já!” 
✓ Ser cliente é-Kwanza e ter realizado o mínimo de três operações na semana de 

participação. Os primeiros 5 clientes que realizarem o maior nº de operações, ganham. 
✓ Seguir a página é-Kwanza no Facebook e/ou Instagram e já ter feito um comentário em 

uma das páginas. 
✓ Convidar 2 amigos a fazerem o auto-registo no é-Kwanza, com o código de convidado é-

kwanza e garantir que os amigos se convertam em clientes é-kwanza. Os primeiros 5 
clientes que atingirem esta meta ganham. 

✓ Os 5 primeiros clientes a cumprirem com todas as condições ganham um telemóvel 3G 
Smart Feature LISA 

✓ Para estar habilitado, basta cumprir com os pontos acima. Quanto mais amigos aderirem 
ao é-Kwanza e mais operações realizar, mais probabilidades terá de ganhar.  

 

 

Observações: 
✓ Toda a informação referente ao concurso está disponível no portal institucional BAI e Facebook é-

kwanza. 
✓ O prémio é cumulativo. Caso não sejam entregues os 5 telefones na semana em questão, estes serão 

adicionados à semana seguinte. 
✓ A entrega do prémio será efectuada até 72 horas úteis após o sorteio, na recepção da Torre BAI, sito 

na Travessa Ho Chi Minh, Complexo Garden Towers, Maianga. Para participantes fora da província 
de Luanda, a organização irá tratar da entrega directamente. 

 
1 Entrega no programa Ta a Bater 



 

 

✓ Após recepção do prémio, o cliente deixa de estar habilitado a participar em concursos é-Kwanza a 
serem concedidos por 6 meses. 

✓ Campanha válida de 28/03/2021 a 04/06/2021 
✓ Campanha válida somente para clientes é-Kwanza registados. 
✓ Os vencedores devem permitir a utilização da sua imagem e voz para divulgação nas páginas é-

Kwanza para assuntos referentes ao concurso. 
✓ Não é permitida a participação de colaboradores BAI. 

 


