
 
 
 
1. O Programa de Pontos ORIGEM é um benefício sob a forma de Pontos, oferecido 

pelo Montepio durante o período compreendido entre 01/06/2011 e 31/01/2014, 

sendo elegíveis todos os Titulares (Pessoa Singular) do Cartão de Crédito ORIGEM. 

 
2. A pontuação resulta da acumulação de pontos pelo 1º Titular de uma Conta Cartão. 

 
3. O Ponto é uma unidade de conta que corresponde a cada 5 € de transações, 
efetuadas com o Cartão ORIGEM, identificadas na cláusula seguinte. 

 
4. O Cliente receberá pontos em função: 
a) Das compras efetuadas em Portugal e no estrangeiro na rede Visa; 
b) De levantamentos de dinheiro a crédito (cash advance) em ATM aderente à rede 
Visa ou em qualquer balcão da rede Montepio. 

 
5. O Cliente receberá Pontos Adicionais nas seguintes ocorrências: 
a) Por cada 20 € de capital sujeito a juros, na Conta Cartão, corresponderá 1 ponto; 
b) Por movimentos superiores a 250 €, acumulados no extrato, corresponderão 5 
pontos. 
 
6. São excluídas do Programa de Pontos as seguintes situações: 
a) Qualquer tipo de despesa bancária, entre elas consideradas a anuidade e outros 
encargos ou impostos decorrentes da utilização do Cartão; 
b) Operações de levantamento de cash advance em balcão fora da rede Montepio; 
c) Operações efetuadas em ATM, com exceção do disposto na alínea b) do nº 4 do 
presente regulamento; 
d) Operações não eletrónicas. 
 
7. Os pontos acumulados pelo 1º Titular são pessoais e não podem ser transferidos, a 
qualquer título e de qualquer forma, para outro Cliente. Nos casos em que tenha 
havido roubo, furto, extravio ou deterioração do Cartão será emitido novo Cartão sob a 
mesma Conta Cartão, não havendo lugar à perda de pontos acumulados. 
 
8. Caso exista mais de um titular na mesma Conta Cartão, a contabilização dos pontos 
é conjunta, não sendo possível considerar os pontos separadamente, para efeitos de 
crédito na Conta Cartão, e serão sempre indexados ao 1º Titular da Conta Cartão. 
 
9. Sempre que se verificarem registos incorretos no extrato de conta, será feita a 
respetiva correção da pontuação no extrato de conta subsequente. 
 
10. No caso em que exista devolução de bens ou serviços adquiridos com o Cartão, 
ou outras situações em que se verifique a sua invalidade, estas despesas não são 
consideradas elegíveis para o efeito de pontuação. 

 
11. Qualquer reclamação respeitante à contabilização de pontos deverá ser enviada 
por escrito ao Montepio – Departamento de Cartões, nos 10 (dez) dias posteriores à 
receção do extrato. Os extratos são enviados para os Titulares nos dias 7, 9, 17 e 29 
de cada mês, em função da opção de cada Titular. Não sendo apresentada qualquer 
reclamação, o cálculo de pontos torna-se definitivo. 
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12. Nos casos em que o Cliente cesse a sua relação com o Montepio e o Cartão deixe 
de vigorar durante o período da campanha, os pontos acumulados não poderão ser 
alvo de troca por produtos do Catálogo. 

 
13. Nos casos em que haja incumprimento de qualquer obrigação de pagamento por 
parte do Titular do Cartão, os pontos acumulados à data serão anulados. 

 
14. O período de acumulação de pontos inicia-se no dia 01/06/2011 e termina no dia 
31/01/2014. Os pontos são válidos até ao dia 31/03/2014. 
 

15. Os Pontos podem ser trocados por prémios do catálogo entre o dia 01/06/2011 e 

31/03/2014. A troca pode ser efetuada pela Internet em www.cartaoorigem.pt ou 

através do Serviço Phone24, pelo número 707 20 20 24. Em alternativa pode trocar os 
pontos em qualquer Balcão Montepio. 
 

16. O Cliente receberá o prémio no seu domicílio, indicado junto do Montepio ou outro, 

a indicar oportunamente. Os prémios devem ser reclamados no balcão até 15 (quinze) 
dias após a receção dos mesmos, caso não se encontrem nas devidas condições. 

 
17. Os prémios são limitados ao stock existente. Em caso de rutura, o Montepio 

substitui o prémio por outro de modelo e valor semelhante. 
 

18. Os prémios podem ser devolvidos até 30 (trinta) dias após a sua receção, através 

do seu envio para o Apartado 1649 EC Arroios 1016-001, em Lisboa devendo ser 
respeitadas as seguintes condições: 
a) O prémio a devolver terá que vir na sua embalagem original, incluindo os seus 
acessórios e manuais; 
b) O prémio a devolver terá que vir acompanhado do seu talão de entrega; 
c) A devolução deve chegar acompanhada do respetivo motivo de Devolução, sendo 
os custos de devolução suportados pelo Cliente. 

 
19. O Montepio pode a qualquer momento alterar o programa de pontos, entrando as 

alterações em vigor na data indicada na respetiva comunicação ao Titular, devendo a 
mesma ser efetuada com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 
20. O direito de utilizar os pontos extingue-se quando ultrapassado o prazo previsto na 

cláusula 14ª ou outra data entretanto definida pelo Montepio, nos termos da cláusula 
20ª do presente regulamento ou, ainda, caso ocorra a morte do Titular do cartão 
ORIGEM. 
 

21. Para eventuais litígios, as partes elegem como foro competente, com renúncia a 

qualquer outro, o foro da comarca de Lisboa para decidir todas as questões 
emergentes deste programa. 
 

 


