CONDIÇÕES DA CAMPANHA
“SEGURO AUTOMÓVEL COM OFERTA CARTÃO DE COMPRAS”
A adesão à campanha de oferta de um cartão de compras, pressupõe as seguintes condições:
 A campanha é dirigida a todos os Clientes actuais e potenciais Clientes particulares que estejam
legalmente habilitados para a contratação de um seguro automóvel.
 A campanha é válida apenas para o seguro automóvel da NOSSA Seguros.
 A campanha entrou em vigor a 01 de Junho e termina em Agosto, a 31. Todo o seguro subscrito
fora desse período está excluído.
 Durante o período acima referido todos os Clientes que subscreverem ou renovarem os seus
seguros de automóvel na NOSSA recebem uma oferta de um cartão de compras.
 A oferta é exclusiva para cartões de compras das lojas KERO e Nosso Super. Os cartões ficam
activos até 48h após entrega. Os cartões do Nosso Super estão disponíveis em todas as províncias. Os
cartões do Kero estão disponíveis nas províncias de Luanda, Benguela (Lobito) e Huíla.
 Os valores da oferta são: 3 000 AKZ para seguro de Responsabilidade Civil e 6 000 AKZ para seguros
de Danos Próprios.
 Não há limites na oferta - o Cliente recebe o número de cartões de compras correspondentes ao
número de apólices de seguro automóvel que subscrever ou renovar.
 Para a entrega do cartão de compras na agência, o Cliente tem de efectuar o pagamento do seguro,
actualizar a sua ficha de cliente particular e, obrigatoriamente assinar no final do respetivo
documento, a recepção.
 No caso dos pagamentos efectuados por transferência bancária, o tomador de seguro ou o
segurado deve apresentar o comprovativo de transferência bancária para receber a oferta.
 No caso do tomador do seguro e segurado não serem a mesma pessoa, a oferta será entregue
mediante a apresentação de um documento escrito e assinado pelo tomador de seguro, acompanhado
de cópia de BI ou carta de condução.
 Campanha válida para Particulares e para todas as categorias de veículos, excepto motociclos.
 Para novas subscrições durante a campanha, é proibido a atribuição de qualquer desconto
comercial (apenas oferta de cartão de compras).
 Campanha válida apenas para agências da NOSSA Seguros e parceiros seleccionados. Os parceiros
receberão os cartões de compras na sua agencia. Estes devem respeitar obrigatoriamente todas as
condições referidas neste documento.
NOTA: POR QUESTÕES DE CONTROLO, OS CARTÕES DE COMPRAS TÊM UM NÚMERO (CÓDIGO) QUE VAI
ESTAR ASSOCIADO AO NÚMERO DE APÓLICE E NOME DO CLIENTE.
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