TERMOS E CONDIÇÕES
AÇÃO “PRESENTE POUPANÇA”
1. Enquadramento
O Montepio Geral – Associação Mutualista (MGAM), instituição particular de solidariedade
social com o NIPC 500766681 e sede na Rua Áurea, 219-241, 1100-062 Lisboa (doravante
designado por MGAM) promove, até 31 de janeiro de 2019, uma ação consubstanciada na
disponibilização de presentes poupança destinados a atuais e a novos associados, com valor
pré-definido, cujo rebate servirá exclusivamente enquanto meio de pagamento para o
processo de admissão enquanto Associado do MGAM ou como entrega inicial / reforço de
uma modalidade mutualista de poupança já subscrita, e ativa, ou a subscrever no
momento.

2. Critérios de elegibilidade
A ação “Presente poupança” é aberta ao público em geral, destinando-se, em exclusivo, aos
atuais ou potenciais associados do MGAM.
As condições de Admissão ao MGAM encontram-se definidas no Artigo 5º, Secção II
Condições de Admissão de Associados Efetivos, dos Estatutos do MGAM, disponíveis para
consulta em montepio.org

3. “Presente poupança” - tipologias
O “Presente-poupança” dirige-se a:
I. Crianças/jovens – “Presente poupança Júnior”

Opções disponíveis:
v Presente Admissão Associado MGAM: com o valor de 100€;
v Presente subscrição ou reforço poupança: com o valor de 100€, 50€ ou 25€.
II. Presente poupança Adulto

Opções disponíveis:
v Presente Admissão Associado MGAM: com o valor de 111€;
v Presente subscrição ou reforço poupança: com o valor de 100€, 50€ ou 30€.
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4. Oferta adicional exclusiva da ação “Presente poupança”

O “Presente poupança” inclui, além do valor definido para Admissão ou reforço/subscrição
de uma modalidade, uma oferta adicional, promocional, distinta por segmento, de
montante variável, de acordo com o seguinte Quadro:
Quadro 4.1
Segmento

Adultos
Presente poupança

Oferta

Admissão

111€

Valor da
oferta
adicional
30€

Subscrição/Reforço

100€

25€

combustível

50€

20€

REPSOL

30€

15€

Cartão
presente

Tipologia

Valor do Presentepoupança

Júnior

Desconto na

Admissão

100€

30€

Presente poupança

aquisição de

Subscrição/Reforço

100€

30€

jogos

50€

20€

MAJORA*

25€

10€

* O cartão-oferta MAJORA deverá ser rebatido em majora.pt, após registo. O código / referência é válido
na razão de um código / referência por utilizador e com uma única utilização. Estes cartões não são,
como tal, cumulativos (exemplo: se receber dois cartões oferta apenas poderá utilizá-los, separadamente,
em duas compras). O desconto para associados AMM (15%) também não é cumulativo com a oferta
decorrente do “Presente-poupança”.

5. Utilização ou rebate do “Presente poupança”

Cada “Presente poupança” tem um valor associado, que só poderá ser rebatido no
processo de admissão associativa e de subscrição / reforço de uma modalidade mutualista
de poupança, recorrendo para o efeito:
- à página dedicada à ação e publicada em montepio.org, através de inserção de referência
numérica única que identifica inequivocamente o “Presente poupança”;
- à Linha Associado, Tel. 213 248 112;
- aos espaços do MGAM identificados no ponto 7.
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6. Prazo e caducidade da ação
A ação “Presente-poupança” tem início a 1 de dezembro de 2018, podendo o valor ser
rebatido até 31 de dezembro de 2019. Após esta data, terminado o prazo da ação, os
valores que não tenham sido rebatidos serão afetos ao Fundo de Solidariedade do MGAM,
com enquadramento na alínea d) do nº 2 do Artigo 53º, Capítulo VI Fundos, Reservas e
Provisões, dos Estatutos do MGAM.
O Fundo de Solidariedade destina-se à promoção de ações de formação e difusão
mutualistas e de solidariedade, podendo ser consultado o seu âmbito nos Estatutos do
MGAM, disponíveis em montepio.org

7. Aquisição do “Presente poupança”
Os presentes poupança encontram-se disponíveis para aquisição em montepio.org, através
de pagamento de serviço por recurso a emissão de referência Multibanco, e nos espaços do
MGAM, nomeadamente: atmosfera m, Lisboa e Porto, e na Loja Mutualista, sita na Rua do
Carmo nº 62, Lisboa.
O “Presente poupança” dirigido ao segmento Júnior também poderá ser adquirido nos
postos de abastecimento da REPSOL, em Lisboa – Expo, Algés e Alcoitão, e no Porto – Júlio
Dinis, Constituição e Gomes da Costa.
Em todos os locais a disponibilização dos presentes-poupança está limitada ao stock
existente.

8. Restrições

• Cada indivíduo poderá adquirir, no máximo, 2 (duas) unidades “Presente poupança”,
identificadas como reforço (cumulativamente Júnior e Adulto);
• Não são aceites devoluções;
• No caso da não utilização, perda, roubo ou destruição, do “Presente poupança” e seu
conteúdo, o portador e/ou adquirente não poderá exigir qualquer compensação ou a
utilização do mesmo;
• O “Presente poupança” não é redimível em dinheiro e terá de ser rebatido até à data
limite de validade – 31 de dezembro de 2019;
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• A utilização / rebate do “Presente poupança” está sujeita à condição de manutenção do
vínculo associativo ativo, bem como a subscrição da respetiva modalidade mutualista
por um período de 90 (noventa) dias, condições estas que o MGAM pode validar à data
do reembolso / desistência.

9. Disposições finais

• O MGAM reserva-se o direito de suspender, a qualquer momento, temporária ou
definitivamente, a ação “Presente poupança”, bem como de introduzir quaisquer
alterações ao presente documento “Termos e Condições”, assumindo a obrigação de
divulgar as alterações em condições idênticas às da divulgação do presente documento;
• A adesão a esta ação pressupõe o conhecimento e aceitação integral das condições da
mesma;
• Qualquer incumprimento das condições constantes dos Termos e Condições pode dar
origem à exclusão do participante e à recusa da atribuição da oferta da ação “Presente
poupança” por parte do MGAM;
• Quem adquire o “Presente poupança” autoriza o tratamento, efetuado com ou sem
meios automatizados, dos dados pessoais por si fornecidos, necessários ao processo de
aquisição. A Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais pode ser
consultada em montepio.org
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