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Parcerias Cartão Mundo Ageas Seguros 

 

 

 
A. Parcerias Ageas  

 
 
1. As parcerias no Cartão Mundo Ageas Seguros (doravante designadas como parcerias cartão Mundo 

Ageas Seguros) são oferecidas pela Ageas Portugal - Companhia de Seguros de Vida, S.A. e pela Ageas 

Portugal - Companhia de Seguros, S.A., doravante designadas por Ageas Seguros e contratadas, 

desenvolvidas e geridas pela Ageas Seguros.  

2. As parcerias Cartão Mundo Ageas Seguros são válidas até 31 de Dezembro de 2020, para os Clientes 
da Ageas Seguros, portadores de um cartão válido. É atribuído um cartão por Cliente e não por número de 
apólices adquiridas (à exceção das Micro empresas que poderão ter até 3 cartões por cliente). A atribuição 
do Cartão Mundo Ageas ao Cliente, depende da boa cobrança do recibo da apólice   

3. As parcerias cartão Mundo Ageas Seguros: 

 3.1. Permitem o acesso a descontos e ofertas nas seguintes categorias e marcas:  

Automóvel: Repsol, Midas, Carglass e Europcar. 

Beleza e Bem-estar: Well’s, Bodyconcept, DepilConcept, Ekilibrio. 

Casa e Escritório: Prosegur, PrioVida Kids, Mobilitec, Science4you, CIN, CHAMY–Limpeza de 

Chaminés; Melom/Querido Mudei a Casa Obras; Vodafone; LAPA; Mundo Ageas – Plataforma de 

Serviços. 

Viagens e Lazer: Grupo Pestana - Pousadas de Portugal e Hoteis de Resorts, Hoteis Altis; B -The 

Travel Brand 

Saúde: Well’s, Grandoptical, Moodoptic, Multiopticas, Optica Ideal da Parede, Óptica João Fradinho 

Unip. Lds, Optiorbis, Optivisão, farmácia Carrilho, Ortopedia Moderna, Holmes Place, Clínica Veterinária 

de Montes Burgos, Confort Keepers 

Premium: Garrafeira Nacional, Grupo Pestana – Colletion Hotels; Boutique dos Relógios; KLEYA 

 3.2. O Cartão Mundo Ageas Seguros não é aceite como meio de pagamento na aquisição de quaisquer 

bens ou serviços referidos em 3.1., não sendo um cartão de crédito ou débito, funcionando exclusivamente 

como um cartão de desconto na aquisição desses bens ou serviços. 

3.3. Os descontos e ofertas proporcionados pelo Cartão Mundo Ageas Seguros são pessoais e 

intransmissíveis, não podendo ser vendidas, oferecidas, doadas, cedidas, trocadas ou substituídas, nem 

são remíveis em dinheiro.   

4. Na utilização das parcerias Cartão Mundo Ageas Seguros: 

 4.1. Deverá ser consultada previamente a lista dos parceiros aderentes, atualizada e disponível em 

https://www.ageas.pt/particulares/vantagens/mundo-ageas-seguros., bem como o detalhe dos descontos 

e das ofertas a usufruir em cada parceiro. 
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4.2. Deverá verificar se é necessário efetuar reserva prévia no parceiro aderente. Caso seja necessário, 

esta deverá ser efetuada prévia e diretamente pelo beneficiário do cartão Mundo Ageas Seguros junto 

do parceiro aderente. Aquando da marcação, o beneficiário terá de informar o parceiro que é portador do 

cartão Mundo Ageas Seguros. 

4.3. Para poder usufruir dos descontos ou ofertas, em cada utilização, o cartão Mundo Ageas Seguros 

terá de ser apresentado no parceiro aderente aquando do pedido, no ato de pagamento e, no caso de 

ser necessária reserva prévia, indicado no ato de reserva. 

4.3.1. Caso não proceda desta forma, não poderá beneficiar do desconto ou oferta e ser-lhe-á cobrado 

o preço normal. 

 4.4. O Titular do cartão Mundo Ageas Seguros não tem prioridade sobre outros Clientes dos parceiros 

 aderentes. 

5. Na rede de espaços aderentes, poderão existir limitações à disponibilidade dos mesmos em 

determinadas épocas do ano, dias da semana e horários. Desta forma, estando as ofertas e descontos 

associados às parcerias cartão Mundo Ageas Seguros sujeitos a essa disponibilidade, em conformidade 

com o referido no ponto 4.1. destes Termos e Condições, deverá o Cliente consultar previamente a lista dos 

descontos e ofertas disponíveis para cada parceiro, bem como as limitações existentes em cada caso, em 

https://www.ageas.pt/particulares/vantagens/mundo-ageas-seguros. 

6. As ofertas e descontos associados às parcerias cartão Mundo Ageas Seguros não são acumuláveis 

com qualquer outra oferta promocional da Ageas Seguros ou dos parceiros aderentes. Estas ofertas e 

descontos estão limitados à disponibilidade promocional e ao stock existente. 

7. Apenas se admitirá uma utilização do cartão Mundo Ageas Seguros, uma vez por dia, no mesmo 

parceiro aderente, nas categorias e marcas indicadas no ponto 3.1. 

8. Para usufruto das vantagens associadas às parcerias cartões Mundo Ageas Seguros, não serão aceites 

cartões ilegíveis, danificados, falsificados, partidos ou duplicados. 

9. Não serão aceites fotocópias ou digitalizações do cartão Mundo Ageas Seguros, nem a sua receção por 

fax ou e-mail, sendo obrigatória a apresentação do original presencialmente. À exceção do cartão Mundo 

Ageas Seguros, validado na app Mundo Ageas Seguros. 

9.1. Os parceiros poderão solicitar ao beneficiário do cartão documentação comprovativa para 

verificação da identidade do portador. 

10. Não serão efetuadas reservas de grupos de beneficiários do cartão. Não serão aceites pagamentos 

fracionados para uma utilização múltipla de cartões. 

11.  Todos os custos extra incorridos para usufruir ou durante o usufruto das vantagens serão cobrados ao 

Titular do cartão Mundo Ageas Seguros, de acordo com as regras de pagamento e tarifários vigentes em 

cada parceiro aderente.  

12.  A lista dos parceiros disponíveis e as condições de utilização das ofertas ou descontos junto dos 

mesmos poderão estar sujeitos a alterações. Nesse caso, essas alterações estarão disponíveis para o 

Titular do cartão Mundo Ageas Seguros em https://www.ageas.pt/particulares/vantagens/mundo-ageas-
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seguros, devendo o Cliente consultar periodicamente as mesmas, uma vez que qualquer alteração entrará 

imediatamente em vigor sem comunicação individual ao Cliente.  

 

13.  Em todos os parceiros aplicar-se-ão os Termos e Condições em vigor nos mesmos, sendo da exclusiva 

responsabilidade do Cliente o conhecimento das mesmas. 

14.  A Ageas Seguros não poderá ser responsabilizada: 

- pela perda, roubo, danos, extravio ou colocação em parte incerta do cartão Mundo Ageas Seguros, 

reservando-se o direito de alterar os presentes Termos e Condições.  

- pela gestão dos parceiros aderentes e eventuais reclamações relativas à gestão e prestação do serviço 

da oferta prestada pelos mesmos.  

- por qualquer incidente que ocorra com o agendamento da oferta ou desconto junto dos parceiros ou 

com a prestação dos serviços associados aos mesmos através do usufruto das próprias ofertas ou 

descontos.  

- por acidentes, problemas de saúde ou quaisquer danos físicos, mentais ou materiais causados ao 

Titular do cartão Mundo Ageas Seguros ou provocados pelo mesmo aquando do usufruto da oferta ou 

desconto.  

15. É da responsabilidade exclusiva do titular do Cartão Mundo Ageas Seguros assegurar-se de que 

possui as condições físicas e de saúde necessárias para usufruir dos descontos e ofertas, bem como de 

que cumpre as normas básicas de segurança indicadas pelos parceiros. 

16. Caso ocorram acontecimentos imprevistos fora do controlo da Ageas Seguros e/ou motivos de força 

maior e/ou quaisquer circunstâncias que perturbem o regular decorrer da presente campanha, a Ageas 

Seguros reserva-se o direito de retirar, cancelar, alterar ou de substituir a oferta por outra de valor 

semelhante, sem que seja devida qualquer compensação ao Titular do cartão Mundo Ageas Seguros, seja 

a que título for, por parte da Ageas Seguros na sequência da decisão por esta tomada, sendo a mesma 

devidamente publicitada e disponível para consulta em https://www.ageas.pt/particulares/vantagens/mundo-

ageas-seguros/parceiros. A decisão da Ageas Seguros é final e irrecorrível.  

17. Ao utilizar o cartão Mundo Ageas Seguros nas categorias e marcas indicadas no ponto 3.1, está a 

declarar que tem conhecimento integral, que compreende e aceita os presentes Termos e Condições. Se 

não concordar com as Condições de Utilização, não poderá utilizar o Cartão Mundo Ageas Seguros para 

as finalidades aqui descritas. 

18. No âmbito da utilização do Cartão Mundo Ageas Seguros e dos descontos a ele associados obtidos 

junto dos parceiros disponíveis, poderão ser por estes comunicados à Ageas Seguros dados de consumo 

diretamente relacionados com os mencionados descontos, meramente para efeitos de marketing. 

19. A Ageas Seguros reserva-se o direito de excluir da campanha os Titulares do cartão Mundo Ageas 

Seguros que violem ou tentem violar os presentes Termos e Condições.  

20. Contactos 

Linha de apoio 

Cliente Particular – 217 943 039 

https://www.ageas.pt/particulares/vantagens/mundo-ageas-seguros/parceiros
https://www.ageas.pt/particulares/vantagens/mundo-ageas-seguros/parceiros
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Cliente Particular – 217 943 002 

 

www.Ageas.pt/contactos 

 

21. A informação publicada é a correta na altura da sua publicação. O uso ou a tentativa de uso fraudulento, 

bem como o não cumprimento na íntegra dos presentes Termos e Condições invalidarão automaticamente 

a possibilidade de o Titular do cartão Mundo Ageas Seguros poder usufruir das vantagens oferecidas 

pelas marcas indicadas no ponto 3.1, ficando expressamente excluída a responsabilidade da Ageas 

Seguros perante o Titular. 

22. Todas as utilizações que não cumpram os presentes Termos e Condições serão consideradas inválidas 

e não permitirão o usufruto da oferta parcerias cartão Mundo Ageas Seguros 

23. A Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A. e Ageas Portugal – Companhia de Seguros de Vida, 

S.A., informam que os dados recolhidos no âmbito da emissão e utilização do Cartão Mundo Ageas 

Seguros, não serão disponibilizados ou partilhados com qualquer parceiro ou terceira entidade.” 
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