AÇÃO “MEMBER GET MEMBER”
TERMOS E CONDIÇÕES

1. Enquadramento
O Montepio Geral – Associação Mutualista, instituição particular de solidariedade social com o
NIPC 500766681 e sede na Rua Áurea, 219-241, 1100-062 Lisboa (doravante designado por
MONTEPIO) promove uma ação destinada à captação de novos associados, propostos por atuais
associados do MONTEPIO.
2. Identificação de Ação e Vigência
A ação promove a dinamização associativa, incentivando os associados a apresentarem novos
candidatos a Associado, através da atribuição de ofertas, que correspondem a bilhetes diários
para os Festivais NOS ALIVE e EDP COOL JAZZ.
A ação que assegura a oferta de bilhetes diários do Festival NOS ALIVE decorre no período de 5
de junho a 5 de julho de 2019, enquanto que a do EDP COOL JAZZ tem uma vigência de 5 de junho
a 25 de julho de 2019. Ambas são exclusivas em montepio.org

3.Elegibilidade
São considerados elegíveis para benefício das vantagens da ação “Member get Member” todos
os associados efetivos do MONTEPIO, com idade igual ou superior a 18 anos, com quotização em
dia, que, através do site montepio.org, recomendem dois (2) novos associados, cuja idade cumpra
as condições gerais de entrada no Festival pretendido (disponível para consulta em
www.nosalive.com e www.edpcooljazz.com, respetivamente).
4. Oferta exclusiva ao Associado proponente
Pela recomendação/convite de dois (2) Candidatos a Associado, os atuais associados MONTEPIO
beneficiarão da oferta de um bilhete diário para o Festival pretendido, pessoal e intransmissível,
indicando, no momento da formalização do convite, a data para benefício da sua oferta, bem
como as datas das ofertas definidas no Ponto 5.
A oferta aos atuais associados MONTEPIO é válida após a confirmação da candidatura a Associado
Efetivo de ambos Candidatos propostos, em data próxima do espetáculo escolhido e verificadas
as condições definidas no Ponto 3.
Caso os Candidatos a Associado desconheçam qualquer recomendação por um atual Associado,
a oferta promocional não produzirá efeito.
Para beneficiar da oferta, apenas serão consideradas as admissões ocorridas através do
mecanismo “Member get Member” presente no site montepio.org.
5. Oferta exclusiva aos recetores do convite
Os recetores do convite (Candidatos a Associado) terão 3 dias de calendário para ativarem a
ligação disponibilizada pelo MONTEPIO. O processo de admissão é efetuado, exclusivamente, em

montepio.org. Após confirmação de candidatura como Associado Efetivo MONTEPIO,
beneficiarão da oferta de um bilhete diário, para o Festival e data selecionados pelo Associado
proponente.
6. Validade
As recomendações serão válidas até:
• 5 de julho de 2019 no caso de ofertas para o Festival NOS ALIVE;
• 3 dias antes da data do espetáculo escolhido para o Festival EDP COOL JAZZ.
Os recetores do convite terão três dias de calendário para ativarem a sua intenção de se
tornarem associados, através da ligação disponibilizada pelo Montepio. Após estes dias a
ligação é anulada e a recomendação não produzirá efeito, não sendo observadas, como tal,
as ofertas definidas para esta ação promocional.

O processo de admissão associativa é exclusivo em montepio.org e apenas através das ligações e
informações dos emails enviados pelo Montepio.
7. Caducidade da recomendação e convite adicional
O Associado proponente poderá convidar / propor um outro Candidato caso não se confirme a
admissão de um dos convidados iniciais, desde que este cenário ocorra no período definido para
esta ação promocional.
8. Condições exclusivas da ação promocional para a admissão de associados
A admissão dos novos associados, aderentes a esta ação promocional, será acompanhada pela
subscrição obrigatória de pelo menos uma modalidade mutualista, devendo estar incluída a série
denominada “Poupança Expresso Net”, emitida ao abrigo da modalidade: “Associação Mutualista
Montepio - Prazo Certo”.
9. Canais disponíveis para assegurar a recomendação
Esta ação promocional encontra-se disponível para recomendação por atuais associados
MONTEPIO em montepio.org
10. Operacionalização da recomendação em montepio.org
O convidado proposto receberá um deverá utilizar o email-convite cujo botão/link para aceder à
jornada de admissão online, em www.montepio.org, inclui um código não visível que identifica o
Associado Efetivo que o propõe. Este acesso tem a validade de três dias de calendário após envio
do email.
Todo o processo de admissão associativa será concretizado de acordo com os Estatutos do
Montepio Geral – Associação Mutualista em vigor e obedecendo ao Regulamento de Benefícios
do Montepio Geral – Associação Mutualista (documentos publicados e que podem ser
consultados em www.montepio.org), nas condições definidas no Ponto 8.
Após a confirmação como Candidato a Associado Efetivo do MONTEPIO serão automaticamente
validadas as condições da ação “Member get member” e desencadeadas as medidas necessárias
ao usufruto das ofertas promocionais definidas nos pontos 4. e 5. acima descritos.
11. Tratamento de dados pessoais

Os dados solicitados destinam-se a ser utilizados pelo Montepio Geral – Associação Mutualista
no âmbito da adesão à presente campanha e nos termos do presente documento. O
preenchimento dos dados assume caráter de obrigatoriedade para efeitos de participação nesta
ação.
O MONTEPIO é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais do
Associado Efetivo proponente e da pessoa recomendada, garantindo segurança e
confidencialidade do tratamento desses dados pessoais.
12. Observações
A presente ação “Member get member” encontra-se disponível para todos os associados Efetivos
do MONTEPIO, entenda-se associados Efetivos, maiores de 18 anos, que recomendem dois (2)
novos associados cuja idade cumpra as condições gerais de entrada nos Festivais NOS ALIVE e
EDP COOL JAZZ.
A atribuição das ofertas é limitada ao stock existente e a uma oferta por Associado Efetivo e
respetivo Candidato a Associado convidado e o MONTEPIO reserva-se no direito em suspender a
presente ação promocional a qualquer momento.
Em caso de erro ou omissão pelo Candidato a Associado no processo de admissão, o MONTEPIO
não poderá ser responsabilizado.
Os beneficiários destas ofertas deverão observar a aceitação das condições gerais de entrada no
Festival, disponíveis para consulta em www.nosalive.com e em www.edpcooljazz.com, e a adesão
a esta ação promocional pressupõe o conhecimento e aceitação das condições da mesma.
13. Disposições finais
A atribuição das ofertas estipuladas nos pontos 4. e 5. estão sujeitas à condição de o Associado
manter o seu vínculo associativo ativo pelo período mínimo de 90 (noventa dias), condições estas
que o Associado se compromete a manter. Os associados efetivos apenas poderão beneficiar de
uma única oferta promocional.

