TERMOS E CONDIÇÕES

AÇÃO PROMOCIONAL
My Montepio | Worten | Zippy
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

20 de setembro a 16 de outubro de 2022, uma ação orientada à vinculação associativa, exclusivamente
junto da plataforma/serviço My Montepio.

2. Elegibilidade
a. São considerados elegíveis para benefício da ação todos os associados efetivos do MGAM, com idade
igual ou superior a 18 anos, aderentes à plataforma My Montepio, e que subscrevam ou reforcem uma
modalidade mutualista através desta plataforma, no período indicado no Ponto 1;
b. Serão elegíveis também os associados que efetuem reforço em subscrição pré-existente, através desta
plataforma, pelo montante equivalente ou superior ao mínimo de subscrição – 100 (cem) Euros;
c. Todos os aderentes, desde que cumprindo o estipulado nas alíneas anteriores e que assinalem a opção de
oferta, bem como o conhecimento deste documento, serão automaticamente considerados.

3. Oferta exclusiva
a. Pela subscrição ou reforço de uma modalidade mutualista na plataforma/serviço My Montepio, durante o
período da presente ação promocional, os associados podem beneficiar de uma oferta exclusiva, a escolher
de entre as seguintes opções:
 Vale digital Worten, no valor de 8 (oito) Euros, válido até 31 de dezembro de 2023, em compras de
produtos de marcas próprias Becken e Kunft (aplicável em compras em www.worten.pt, exceto artigos
vendidos em Marketplace e em serviços Worten)
 Vale digital Zippy no valor de 10 (dez) Euros, válido até 31 de outubro de 2022, em compras iguais ou
superiores a 30 (trinta) euros na loja online www.zippyonline.com

b. A opção pela oferta deverá ser assinalada na jornada digital de subscrição ou reforço da modalidade
mutualista selecionada, disponível na plataforma/serviço My Montepio.
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4. Receção da oferta exclusiva
A informação respeitante à oferta promocional e detalhes para entrega será enviada pelo MGAM, para o email do Associado abrangido pela ação, após decorrido o período de reflexão da data de confirmação do
movimento efetuado.

5. Canais disponíveis
A presente ação promocional encontra-se disponível em exclusivo na plataforma/serviço My Montepio.

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
No âmbito da presente ação promocional, ao selecionar a oferta que pretende receber, o Associado autoriza
o MGAM, enquanto responsável pelo tratamento, a proceder ao tratamento do seu nome, endereço de e-mail
e contacto telefónico para efeitos de entrega da oferta, remetendo-se as demais informações sobre esta
matéria para a política de privacidade e de proteção de dados pessoais do MGAM, que podem ser
consultadas 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 a ação promocional em curso pelo MGAM para
adesão a esta plataforma.
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