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AÇÃO PROMOCIONAL  
Ofertas – Verão 2022 

 
 

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, 

entre 25 de julho e 31 de agosto de 2022, uma ação orientada à admissão e vinculação. 

 

2. Elegibilidade 

a. São considerados elegíveis para usufruto do benefício da ação “Montra de Ofertas - Verão” todos os 

candidatos / associados que, no período definido no ponto anterior, subscrevam as modalidades individuais 

identificadas no Quadro 2., nas condições abaixo definidas (Quadro 1.), observando os requisitos de 

subscrição de cada modalidade mutualista, disponíveis para consulta em www.montepio.org. 

 

Quadro 1. 

Condições para usufruto da ação 
 

Tipologia  
Condições  

Maiores de idade Menores de idade 

Novos 
associados  

Admissão com subscrição de uma 
modalidade de Poupança (Grupo I)  

Admissão com subscrição da modalidade 
Poupança Complementar ou da modalidade 
Poupança Reforma (ambas de Grupo I) 

Atuais 
associados  

Subscrição simultânea de duas 
modalidades: 

Uma modalidade de Poupança (Grupo I) 

+ 

Uma modalidade de Proteção (Grupo II 
ou Grupo III) 

Subscrição ou reforço (no valor mínimo 
equivalente ao mínimo de subscrição) de uma 
modalidade de Poupança (Grupo I) 

ou 

Subscrição de modalidade de Proteção 
(Grupo III) 

 

b. A elegibilidade carece de demostração de intenção de participação, através de preenchimento de um 

formulário, no formato de acordo com o canal utilizado (Espaços de Atendimento Mutualista, Banco Montepio, 

www.montepio.org, My Montepio, Rede de Mediadores ou Linha de Associado). 
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Quadro 2. 

Tipologia das modalidades mutualistas disponíveis para subscrição 
 

Modalidades de Poupança Modalidades de Proteção 

(Grupo I) 

. Poupança Complementar (permite reforço/entrega 

adicional) 

. Poupança Reforma (permite reforço/entrega 

adicional) 

. Poupança Mais Net (Série PMPC) 

. Poupança Prazo Certo 5.1 (Série PMPC) 

(Grupo II) 

. Assegura a Vida 

. Proteção - Crédito Habitação 

(Grupo III) 

. Proteção 5 em 5 

. Proteção 18-30 

. Pensões de Reforma 

. Proteção Vida 

 

3. Ofertas exclusivas  

Durante o período de campanha, os candidatos / associados beneficiarão da oferta que optarem, atribuída de 

acordo com o cumprimento das condições definidas no Quadro 3. 

 

Quadro 3. 

Ofertas promocionais exclusivas 
 

Ofertas exclusivas  
maiores de idade 

Ofertas exclusivas 
menores de idade 

Ofertas disponíveis  
 ambos segmentos 

Livros  

- “Folhas Políticas” 
José Saramago  

- “Ensaio sobre a lucidez” 
José Saramago 

- “O Silêncio da água” 
José Saramago 

- “As intermitências da morte”  

José Saramago 

Vale consumo 

- Goldenergy | 10 Euros 

- Zoo de Lisboa  
Uma entrada 
(Os associados do MGAM com idade ≤ 10 anos 
têm entrada gratuita no Zoo de Lisboa, desde que 
acompanhados por um adulto pagante. Esta 
entrada oferecida não substitui a regra acima 
descrita) 

 

- Mealheiro Clube Pelicas 
Uma unidade (mealheiro latão) 
 

- Ioiô Clube Pelicas 
Duas unidade (ioiôs em madeira) 

Vale consumo 
- Decathlon | 10 Euros 
- Alberto Oculista |10 Euros 
 
Mantas 
- Cor azul, logótipo MGAM 
 

 

 

4. Receção da oferta exclusiva  

A oferta promocional será enviada pelo MGAM, para o e-mail / Balcão selecionado pelo Associado abrangido 

pela ação, após decorrido o período de reflexão da data de confirmação do movimento efetuado. 
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5. Canais disponíveis  

A presente ação promocional encontra-se disponível em qualquer dos canais de distribuição do MGAM, 

nomeadamente: Espaços de Atendimento Mutualista, balcões do Banco Montepio, My Montepio, em 

www.montepio.org, Rede de Mediadores, Contact Centre ou através dos Tel. 212 420 200 ou 213 248 112 – 

ambos com atendimento personalizado das 9h00 às 21h00. 

 

6. Divulgação  

A ação será divulgada em www.montepio.org, sítio onde serão publicados estes “Termos e Condições”, na 

APP Montepio, através de mailshot para os associados e em outros suportes digitais.  

 

7. Tratamento de dados pessoais 

 “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, de 27 de abril de 

2016, e a Lei nº 58/2019, de 8 de agosto, remetendo-se todas as informações sobre esta matéria para a 

documentação disponibilizada ao Candidato / Associado no momento da admissão associativa / subscrição 

da modalidade, assim como para a Política de Privacidade e de Proteção de Dados Pessoais, que pode ser 

consultada em www.montepio.org/politica-de-privacidade/.” 

 

8. Observações 

▪ A atribuição da oferta promocional é limitada ao stock existente e a uma oferta por Associado; 

▪ As ofertas identificadas no Ponto 3. para atribuição nesta ação não são redimíveis em dinheiro; 

▪ O MGAM reserva-se no direito de suspender a presente ação promocional a qualquer momento, 

bastando, para o efeito, comunicá-la em www.montepio.org, bem como 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 por parte do MGAM. 

 

9. Disposições finais 

A atribuição desta oferta promocional é acumulável com outras ações em curso pelo MGAM. 


