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AM STORE
TERMOS E CONDIÇÕES

AM Store, disponível no site montepio.org, é um agregador de ofertas de produtos e serviços
disponibilizados por entidades parceiras do Montepio Geral – Associação Mutualista (MGAM), ao
longo de todo o ano, e dirigidas ao universo de associados em condições de aquisição vantajosas.

O Associado, maior de 18 anos de idade, que deseje beneficiar da oferta do produto/serviço
promovido na AMstore deverá preencher e submeter devidamente o formulário “Eu quero”,
através do qual é solicitado o código promocional/voucher de desconto ou o número de contact
centre do respetivo parceiro, que permitirá efetuar a compra com benefícios através dos canais
de venda do parceiro.
Para solicitação do voucher de desconto, o Associado necessitará preencher os seguintes campos
de caracter obrigatório: Nome, NIF, Email e contacto de telemóvel.
O envio do voucher de desconto é assegurado pelo MGAM e efetuado para o endereço eletrónico
indicado, para o efeito, pelo Associado.

Os descontos mencionados na AM Store incidem sobre o PVP dos produtos/serviços e os preços
apresentados dos produtos/serviços não incluem eventuais portes de envio.

A utilização do voucher de desconto:
- só é válida nos canais de venda das entidades parceiras;
- não é convertível em dinheiro;
- é válida nos prazos de utilização de cada voucher de desconto, sendo a compra limitada ao stock
existente.

Todos os aspetos relacionados com a) ato de compra; b) realização de encomendas; c)
pagamento; d) expedição de produtos; e) política e prazos de entrega; e f) serviço pós-venda, são
da inteira responsabilidade das entidades parceiras e não poderão ser imputadas ao MGAM.
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O Associado poderá obter esclarecimentos adicionais através de qualquer dos canais de
comunicação do MGAM, nomeadamente junto da Rede de Gestores Mutualistas, espaços de
Atendimento Mutualista, balcões do Banco Montepio, Contact Centre ou através dos Tel. 212 420
200 ou 213 248 112 – ambos com atendimento personalizado das 9h00 às 21h00.

No âmbito da presente ação, não haverá qualquer partilha de dados pessoais do Associado por
parte do MGAM com os parceiros envolvidos, ou com qualquer outra entidade particular ou
empresarial.
Pela utilização do desconto, o MGAM, enquanto responsável pelo tratamento, registará e
procederá ao tratamento do nome, endereço de email, contacto telefónico e NIF do qual é titular,
sendo estes dados recolhidos para efeitos de verificação da condição de Associado/a e respetivo
envio do voucher de desconto solicitado, bem como para efeitos estatísticos e definição do perfil
do Associado, por meios automatizados, juntamente com a informação que será disponibilizada
pelo Parceiro ao MGAM, relativa ao desconto obtido e à data em que o mesmo foi utilizado, sem
prejuízo do seu direito de oposição.
As demais informações sobre esta matéria deverão ser verificadas no Formulário da AM Store
destinado ao pedido de voucher e na Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais,
disponível para consulta em montepio.org/politica-de-privacidade/.
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