
 

 

 

 

 
Regulamento da Campanha 
MGM20EXATO 
Termos e Condições 
 

 

1. VIGÊNCIA: 

A presente campanha estará em vigor entre o dia 24 de agosto e o dia 30 de novembro de 2020, podendo ser 
encerrada antecipadamente sem aviso prévio. 

 
2. ELEGIBILIDADE: 

São considerados elegíveis para beneficiar das vantagens desta campanha: 

§ Clientes atuais que recomendem novos Clientes, conforme requisitos de recomendação; 
§ Novos Clientes recomendados no período de vigência da campanha; 
§ Se não for nosso cliente e desejar recomendar amigos deve contactar a Exato a solicitar aprovação, pois 

em casos excecionais a Direção comercial pode aprovar a aplicação da campanha a não clientes. 

Por Cliente atual, para efeitos da presente campanha, entende-se: 

§ Um Cliente particular, ativo na Exato® Seguros e maior de idade; 
§ Que efetue uma recomendação de um novo Cliente, a qual deve sempre anteceder o início do processo 

de subscrição do Cliente recomendado. 

Por novo Cliente entende-se um Cliente particular, maior de idade, que: 

§ Não participe ou tenha participado em qualquer Plano de Saúde da Exato® Seguros anteriormente, 
condição extensível a todos os titulares/representantes da nova apólice aberta; 
 

3. CARTÃO DÁ (Grupo SONAE): 

A campanha consiste na atribuição de um cartão DÁ no valor de 10€ ou 25€ (mediante plano de saúde com 
pagamento mensal e semestral ou anual) ao Cliente que recomenda (sem limite de recomendações). O valor do 
cartão atribuído ao Cliente que recomenda é líquido de imposto. 

§ O cartão DÁ é aceite na compra de qualquer produto à venda nas lojas Continente, Worten, Worten 
Mobile, Zippy, MO, Sportzone (em Portugal e nas Ilhas Canárias), Well’s, Bagga, note!, ZU, supermercados 
Go Natural, Dr. Wells e no continente online (continente.pt), podendo ser utilizado uma ou mais vezes, 
sendo o valor das compras pago com o cartão deduzido ao saldo do mesmo. 
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§ O saldo do cartão não é passível de conversão em numerário ou qualquer meio de pagamento. 
§ O cartão é ativado como primeiro carregamento, sendo recarregável com qualquer valor entre os 5€ e os 

1.000€, não podendo o seu saldo exceder este montante. 
§ A validade do saldo do cartão é de 12 meses após o último carregamento, sendo que, se o cartão for 

recarregado antes da validade expirar, esta é automaticamente prorrogada por mais 12 meses. O cartão é 
cancelado se não for efetuada nenhuma transação num período de 3 anos. 

§ O saldo do cartão poderá ser consultado em qualquer caixa das lojas onde é válido, através do nº 760 
106 666 (custo de 0,60€ + IVA, por chamada) ou, se previamente registado, também no site (onde 
poderá ser consultado, igualmente, o histórico de movimentos). 

§ Para saber mais sobre os termos e condições de utilização do cartão DÁ, veja >aqui 
(https://cartoesda.com/wp-content/uploads/2020/02/20200227_SFS_TC-Cartoesda.pdf); 

§ Cartão DÁ – perguntas frequentes, veja >aqui (https://cartoesda.com/conhecer-cartoes/clientes-
individuais/cartao-da-presentes/perguntas-frequentes-cartao-da-presentes/) 

§ Qualquer reclamação relacionada com o funcionamento ou regras do cartão DÁ devem ser dirigidas ao 
fornecedor do mesmo. A Exato® Seguros é alheia ao funcionamento desta entidade e não pode ser 
responsabilizada pelo serviço prestado pela mesma. 

 

4. VALE DE DESCONTO DA EXATO® SEGUROS:  

A campanha consiste na atribuição de um vale de desconto da Exato® Seguros no valor de 10€ ou 20€ (mediante 
plano de saúde com pagamento mensal e semestral ou anual) ao Cliente que foi recomendado. O vale de 
desconto da Exato® Seguros atribuído ao Cliente recomendado é líquido de imposto. 

§ O vale de desconto da Exato® Seguros é aceite na compra de qualquer produto de seguros 
comercializado pela Exato® Seguros; 

§ O vale de desconto da Exato® Seguros só pode ser usado 30 dias após a ativação do Plano de saúde, 
tendo a validade máxima de 12 meses após a sua emissão; 

§ O vale de desconto da Exato® Seguros é digital e será enviado por email ou SMS um código alfanumérico 
(cartão virtual) no prazo médio de 2 semanas após a ativação do plano de saúde; 

§ Qualquer reclamação relacionada com o vale de desconto da Exato® Seguros deve ser encaminhada para 
apoioclientes@exatoseguros.pt ou via telefone 212 461 157; 

 

5. ADESÃO: 

Para efeitos de adesão à presente campanha, o Cliente recomendado deverá, após cumprimento das condições 
de elegibilidade, contactar Exato® Seguros através do número 212 461 157 (dias úteis, das 9h às 18h), ou preencher 
e entregar o pedido de subscrição ao plano de saúde Exato® Seguros que está disponível no site 
www.exatoseguros.pt ou >aqui (https://exatoseguros.pt/exato-saude/) enviando email para 
geral@exatoseguros.pt. 

Com os seguintes documentos: 

§ Cartão Cidadão ou Autorização residência ou Passaporte (União europeia) de todos os elementos 
abrangidos pelo plano de Saúde. 

§ Comprovativo de IBAN com o nome do Titular do contrato. 
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§ Comprovativo de morada em nome do Titular do contrato (Fatura Gás, Água, Eletricidade, 
Telecomunicações, Cartas das Finanças ou Bancos, Carta de Condução ou Autorização de residência 
dentro da validade). 
 

6. FORMAS DE RECOMENDAÇÃO: 

As recomendações poderão ser efetuadas através de e-mail para geral@exatoseguros.pt, ou através de telefone 
212 461 157 (dias úteis, das 9h às 18h), ou deixando os seus contactos >aqui (https://exatoseguros.pt/contactos/), 
facultando os dados necessários e o nome completo do cliente Exato® Seguros, dentro do período de vigência da 
campanha. 

 

7. VALIDADE DAS RECOMENDAÇÕES: 

As recomendações são válidas por um período máximo de 30 dias desde a data de recomendação. Após este 
período, se os Clientes recomendados não cumprirem as condições citadas no presente regulamento, a 
recomendação não produzirá efeito. 

 

8. PERÍODO DE PERMANÊNCIA:  

A atribuição da campanha ao Cliente recomendado e Cliente atual pressupõe a manutenção do Novo Cliente no 
Plano de saúde da Exato® Seguros por um período mínimo de 3 meses consecutivos, caso contrário, será efetuado 
o pedido de devolução dos prémios pagos até à data, ou pode escolher recomendar outro cliente sem receber 
premio por essa recomendação. Se o novo cliente subscrever o Plano de saúde da Exato® Seguros com 
pagamento semestral ou anual será sempre cumprido o período mínimo de permanência, não existindo qualquer 
pedido de devolução de prémios. 

 

9. TRATAMENTO DADOS PESSOAIS:  

A Exato® Seguros assume que o Cliente que recomenda, antes de efetuar a recomendação, solicitou o 
consentimento ao cliente recomendado para divulgar os seus dados pessoais à Exato® Seguros, nomeadamente 
para a Exato® Seguros contactar a pessoa recomendada. Os dados pessoais do Cliente recomendado fornecidos 
no processo de recomendação destinam-se a ser utilizados pela Exato® Seguros no âmbito da adesão a esta 
campanha e nos termos do presente regulamento. O Cliente declara que as informações prestadas são 
verdadeiras, completas e exatas. Nos termos da lei, a pessoa recomendada pode aceder aos seus dados e 
requerer, a qualquer altura, a respetiva retificação, eliminação ou oposição. 

A Exato® Seguros é a entidade responsável pela recolha e tratamento dos dados pessoais de ambos os clientes, 
que recomendam e recomendados, que pretendam participar na campanha “Member get Member” e garante a 
segurança e confidencialidade do tratamento desses dados pessoais. O preenchimento dos dados é necessário e 
obrigatório para efeitos de participação na mesma. 
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10. OBSERVAÇÕES:  

Serão automaticamente excluídos os Clientes que apresentem situações de incumprimento de quaisquer 
obrigações para com a Exato® Seguros. 

Em caso de erro ou omissão de dados por parte do Cliente no processo de recomendação, a Exato® Seguros não 
poderá ser responsabilizada. 

No caso de se verificarem quaisquer anomalias na atribuição desta campanha, devido a dificuldades técnicas, 
fraude, erro de cálculo ou qualquer outro motivo, a respetiva correção apenas poderá ser efetuada no prazo 
máximo de 180 dias desde a data da recomendação. 

A adesão a esta campanha pressupõe o conhecimento e aceitação das condições da mesma. 

Esta campanha está vedada a colaboradores e prestadores de serviços da Exato® Seguros.  
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