
 
Ação Feliz Desconto Exclusivo 

 
 

 
1 

 

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 

MGAM) promove, de 23 de novembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021, uma ação orientada à 

atribuição de benefícios aos associados mediante disponibilização de um leque selecionado de 

produtos comercializados por entidades parceiras. 

 

2. Critérios de elegibilidade e procedimentos necessários 

a) São considerados elegíveis para usufruto da ação “Feliz Desconto Exclusivo”, todos os 

candidatos a Associado que apresentem proposta de Admissão, assim como os 

associados efetivos, em ambos os cenários desde que com idade igual ou superior a 18 

anos, que preencham e submetam o formulário disponibilizado em montepio.org, 

através do qual solicitam o código promocional/voucher de desconto ou número de 

contact centre do respetivo parceiro, que permitirá efetuar a compra com benefícios 

através dos canais de venda do parceiro. 

b) Para solicitação do voucher de desconto, os associados necessitarão preencher os 

seguintes campos de caracter obrigatório: Nome, NIF, Email e contacto de 

telefone/telemóvel. 

c) O NIF do Associado será o dado recolhido para efeitos de verificação da condição de 

Associado/a. 

 

3. Oferta exclusiva 

No período da ação, os associados efetivos beneficiarão da oferta exclusiva de vouchers de 

desconto em compras dos seguintes produtos, disponibilizados pelos seguintes parceiros. 

a) Delta Q - 25% de desconto em kit constituído por máquina de café, conjunto de 6 

chávenas de café e 3 tubos de cápsulas 
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b)  BEONTIME – 20% de desconto em Relógios masculinos das marcas GANT e NEO | 

Relógios femininos das marcas SEIKO E TOUS| Relógios da marca ICE WATCH| Pulseiras 

da marca PANDORA | Joias da marca MAJORICA 

c)  JUGAIS – 10% de desconto em cabazes alimentares diversos, constituídos por vinhos, 

queijos, charcutaria diversa, doçaria portuguesa, entre outros. 

d) GRUPO PESTANA HOTELS – 10% de desconto em pack de estadas de 1 ou 2 noites em 

unidade Pousadas de Portugal. 

e) MAJORA – 25% de desconto em brinquedos diversos  

 

3.1. Todos os descontos acima mencionados incidem sobre o PVP dos produtos 

3.2 Todos os detalhes desta oferta encontram-se divulgados em montepio.org 

3.3. Os associados beneficiam de descontos em todos os produtos selecionados no âmbito da 

presente ação. 

 

4. Receção do voucher  

O envio do voucher de desconto é assegurado pelo MGAM e efetuado para o endereço eletrónico 

indicado pelo Associado para o efeito. 

 

5. Utilização do voucher 

A utilização do voucher de desconto só é válida nos canais de venda das entidades parceiras e 

não é convertível em dinheiro. 

 

6. Prazo e caducidade do voucher 

Os prazos de utilização de cada voucher de desconto são comunicados em montepio.org 

 

7. Divulgação  

7.1. Esta ação encontra-se divulgada em montepio.org, sítio onde serão publicados os presentes 

Termos e Condições, mas também na APP, página Instagram da Associação e através de mailshot, 

dirigido à comunidade associativa. 

7.2.O Associado poderá obter esclarecimentos adicionais 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. 
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8. Tratamento de dados pessoais 

8.1. No âmbito da presente ação, não haverá qualquer partilha de dados pessoais entre o MGAM 

e os parceiros envolvidos, ou com qualquer outra entidade particular ou empresarial. 

8.2. Os associados declaram ter tomado conhecimento que, pelo preenchimento e envio do 

formulário da presente ação, 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.  

8.3. O tratamento de dados pessoais é realizado em conformidade com os regulamentos e 

legislação aplicável, designadamente o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho e a Lei nº 58/2019, remetendo-se todas as informações sobre esta matéria para a 

Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais, que pode ser consultada em 

www.montepio.org. 

 

9. Observações 

9.1 A disponibilização da oferta que consubstancia esta ação é limitada ao stock existente junto 

do parceiro. 

9.2 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 imputados ao MGAM. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. O Montepio Geral - Associação Mutualista reserva-se o direito de, a qualquer momento, 

atualizar e introduzir alterações e aditamentos às regras estabelecidas no presente documento, 

sendo estas alterações refletidas em montepio.org 

10.2 O MGAM reserva-se o direito de suspender a presente ação a qualquer momento, bastando, 

para o efeito, comunicá-lo em www.montepio.org. 

 

http://www.montepio.org/
http://www.montepio.org/

