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Condições Gerais
Entre a CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, Caixa económica bancária, S.A., com sede na Rua Castilho, nº 5, 
1250-066 Lisboa com o capital social de 2.420.000.000 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa sob o número único de matrícula e identificação fiscal 500792615, designada por CEMG, e o(s) Subscritor(es) 
adiante designado(s) por Titular(es), é acordado associar à conta de depósitos à ordem acima identificada um serviço 
que compreende uma oferta integrada de produtos e serviços (legalmente designada por conta pacote), com preçário 
diferenciado pelo prazo de dois anos, denominada 15 EM 1 I SERVIÇO MÁXIMO  - 15 Vantagens numa só conta, 
doravante designada por Serviço Máximo, que se rege pelas seguintes condições:  

1. SERVIÇOS INTEGRADOS NO 15 EM 1 I SERVIÇO MÁXIMO 
Os 15 Produtos e Serviços integrados no Serviço Máximo são os indicados no Anexo I, o qual fica junto ao presente 
contrato de adesão e dele faz parte integrante. Este contrato de adesão não substitui o contrato de adesão dos 
respetivos Produtos e serviços. Os benefícios entram em vigor a partir da data de subscrição do Serviço Máximo e 
cessam com efeito na data de cancelamento. 

2. CONDIÇÕES DE ACESSO E MANUTENÇÃO  
A subscrição e a manutenção das vantagens associadas ao Serviço Máximo obrigam ao cumprimento das seguintes 
condições cumulativas, na conta à ordem associada: 
- Domiciliação automática do ordenado ou pensão de reforma (Códigos SALA, PENS e 08-Ordenados) na conta D.O. 
associada ao Serviço Máximo. O Ordenado/Pensão deverá obedecer aos valores mínimos legais 
- Adesão ao Serviço Montepio24 
Se deixar de cumprir as condições de acesso, durante três meses consecutivos, o Serviço Máximo, será 
automaticamente cancelado e os produtos subscritos ficarão sujeito aos termos e condições de acordo com o preçário 
em vigor. 

3. PERIODO DE SUBSCRIÇÃO 
De 09 de julho de 2018 a 31 de janeiro de 2019 

4. PRAZO 
O Serviço Máximo tem um prazo de 24 meses, contado da data da sua subscrição. No final do referido prazo, o 
Serviço Máximo não é renovável, passando a aplicar-se aos Produtos e Serviços incluídos no Serviço Máximo, o 
Preçário CEMG que, naquela data, estiver em vigor. 

5. PREÇO 
5.1. A adesão ao Serviço Máximo não está sujeita a qualquer comissão de adesão.  
5.2. O Serviço Máximo está sujeito ao pagamento mensal de uma Comissão de serviço de manutenção da conta 
pacote de 2€, acrescido de imposto do selo à taxa legal em vigor, cobrada postecipadamente e será debitada na conta 
de depósitos à ordem associada ao Serviço Máximo, mensalmente, na data da subscrição do Serviço, obrigando-se, 
desde já, os Titular(es) a manter a referida conta devidamente provisionada. 
5.3. Caso exista insuficiência de saldo para o pagamento da comissão, será repetido o processo de cobrança 
diariamente durante os 2 (dois) meses subsequentes. Terminado este prazo, o Serviço Máximo será automaticamente 
cancelado sem lugar a nova tentativa de cobrança, passando a aplicar-se aos Produtos e Serviços incluídos no 
Serviço Máximo, o Preçário CEMG que, naquela data, estiver em vigor. 
5.4. O cancelamento do Serviço Máximo pelo(s) Titular(es) ou pela CEMG, não implica a devolução do valor das 
comissões entretanto cobrado pela CEMG. 
6. DECLARAÇÕES DO(S) TITULAR(ES) / AUTORIZAÇÕES 
6.1. Declaro/Declaramos que tomei/tomámos conhecimento das condições de subscrição do Serviço Máximo que ora 
subscrevo/subscrevemos e que me/nos foram prestados todos os esclarecimentos necessários e legalmente exigíveis, 
o que implica a total aceitação das referidas condições.  
6.2. Declaro/Declaramos aceitar que, todas as comunicações efetuadas no âmbito do Serviço Máximo, sejam 
enviadas para o endereço de correio eletrónico acima indicado.  
6.3. No âmbito da presente subscrição do Serviço Máximo, declaro/declaramos autorizar a CEMG a transmitir à 
LUSITANIA e à Residências Montepio, todas as informações e dados pessoais necessários, no âmbito da presente 
subscrição, designadamente, nome(s) completo(s) do(s) Titular(es) da conta D.O. associada, número(s) de B.I. / Cartão 
de Cidadão, número(s) de identificação fiscal, morada completa de cada Titular, contato telefónico e email. 
6.4. Autorizo/Autorizamos, desde já, a CEMG a efetuar, por débito direto na conta de depósitos à ordem acima indicada, 
o pagamento da Comissão mensal de serviço de manutenção da conta pacote do Serviço Máximo ora subscrito. 
6.5. Autorizo/Autorizamos, desde já, a CEMG a depositar numa conta de poupança on-line da CEMG o valor 
correspondente a 5 % das despesas domésticas domiciliadas (pagamentos de água, luz, gás e telecomunicações - 
internet, telefone e TV), até ao valor máximo de 170€. 

7. DECLARAÇÕES DA CEMG 
7.1. No âmbito da Política de Privacidade da CEMG, os dados recolhidos do(s) Titular(es), serão transmitidos pela 
CEMG à LUSITANIA e Residências Montepio e serão tratados de acordo com as suas finalidades e os direitos que a 
legislação lhe consagra, orientada pelos princípios legais em vigor para a área da privacidade e proteção dos dados 
pessoais, designadamente o disposto no Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho - 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD) - e restante legislação aplicável em matéria de privacidade e 
proteção de dados, sendo processados e armazenados informaticamente, destinando-se às relações contratuais com a 
LUSITANIA e Residências Montepio, seus subcontratados e empresas com as quais tenha uma parceria comercial 
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estabelecida. 

Os dados poderão ser fornecidos às autoridades judiciais ou administrativas em cumprimento de obrigação legal a 
cargo da LUSITANIA e Residências Montepio. 

As informações prestadas e os dados fornecidos para efeitos de concretização do contrato, bem como os que a 
LUSITANIA e Residências Montepio venha a aceder na execução daquele, são tratados em obediência ao dever de 
sigilo, nos termos da lei em vigor. Fica, no entanto, esclarecido que, sem prejuízo dos deveres e limites previstos nas 
leis de proteção de dados e da concorrência, pode a LUSITANIA e Residências Montepio facultar o acesso ou 
transmitir tais informações e ou dados, a pessoas, singulares ou coletivas, de direito público ou privado, que 
subcontrate para efeitos de colaboração na realização de estudos estatísticos, de inquéritos de mercados, e / ou na 
viabilização da execução dos contratos, nestes se incluindo a Associação Portuguesa de Seguradores (bem como a 
resseguradores ou entidades que enquadrem ou realizem, licitamente, ações de cooperação, de compilação de dados, 
de prevenção e combate à fraude, ou estudos estatísticos ou técnico-atuariais). 

7.2. Nos termos da legislação em vigor, o(s) titular(es) dos dados pessoais, pode(m) exercer os seguintes direitos: 
Direito de Acesso; Direito de Retificação; Direito ao Esquecimento; Direito à Portabilidade; Direito à Limitação; Direito a 
Retirar o Consentimento; Direito de Oposição; e Direito a Reclamar. Para o exercício dos referidos direitos, bem como 
para obter qualquer esclarecimento relacionado com a Política de Privacidade da CEMG, os) Titular(es) pode(m) dirigir-
se, por escrito, à CEMG, através dos balcões, ou diretamente à LUSITANIA e Residências Montepio. 

7.3. A CEMG reserva-se o direito de suspender ou terminar a comercialização em qualquer momento. 
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ANEXO I - Benefícios Integrados no Serviço Máximo
Benefícios por 24 meses: 
 
a) Oferta da comissão de manutenção de conta à ordem associada ao Serviço Máximo; 
 
b) Oferta da comissão sobre as transferências a crédito intrabancárias e transferências a crédito SEPA +, não 

urgentes, da conta à ordem associada ao Serviço Máximo, desde que efetuadas nos canais automáticos: Net24 
(Particulares), App M24, Netmóvel24, Phone24 (sem recurso a operador) e SMS24; 

 
c) Oferta do valor da disponibilização de 2 cartões de débito electron associados à conta à ordem associada ao 

Serviço Máximo; 
 
d) Oferta do valor da disponibilização de 2 cartões de crédito associados à conta à ordem associada ao Serviço 

Máximo (oferta exclusiva para nova oferta cartões de crédito comercializada a partir de 18 de junho de 2018: 
Classic, Gold e World): 

- Cartão de crédito Classic: oferta das verbas mensais da disponibilização por cartão e por ano 
- Cartões de crédito Gold e World: 3 primeiras verbas mensais da disponibilização por cartão e por ano  
 

e) Oferta da comissão da emissão de 1 cartão pré-pago/ano; 
 
f) Oferta de 5% das despesas domésticas domiciliadas (pagamentos de água, luz, gás e telecomunicações - internet, 

telefone e TV), até ao valor máximo de 85€ por ano. Este valor será creditado, no final de cada ano de subscrição 
do Serviço Máximo, numa conta poupança disponível no Montepio24 (criada centralmente de forma automática). A 
presente oferta só poderá ter lugar se, à data da constituição automática da conta poupança, o 15 em 1 I Serviço 
Máximo se encontrar em estado ativo. 

 
g) Oferta de 1 módulo de 10 cheques por ano - (cruzados, não à ordem), com validade de 1 ano - subscrito no 

Montepio24 (Net24, Netmóvel24, Phone24 (sem recurso a operador) e SMS24). É devido o imposto do selo por 
cada cheque emitido, no valor de 0,05€; 

 
h) Oferta do prémio do seguro Check-in até 25€/ano. Consulte as condições gerais e as coberturas e capitais 

associados ao Seguro Check-in; 
 
i) Antecipação até 100% do ordenado domiciliado (Facilidade de Descoberto em conta ordenado, sujeito à apreciação 

e aceitação por parte da CEMG); 
 
j) Oferta da comissão de estudo de dossier de Crédito à Habitação (1); 
 
k) Oferta da comissão de contratação de Crédito Pessoal (2); 
 
l) Acesso prioritário e desconto nas Residências Montepio: 
 

· Residências Montepio - 4% nas mensalidades sem obrigatoriedade de estadia anual.  No caso dos quartos 
duplos o desconto pode ser extensível ao cônjuge desde que compartilhe quarto com o titular; 
 
· Serviço de Teleassistência - Opção Compra: Oferta de 3 Mensalidades e Opção de aluguer: Oferta de 1 mensalidade.  
Em ambas as opções, será oferecida uma consulta de Médico ao Domicílio durante o decorrer da campanha.  
Os descontos implicam a realização de um contrato válido por 2 anos; 
 
· Serviço Apoio ao Domicilio - Oferta de 8% desconto ao titular da campanha, a familiares diretos ou a 3ºs, no caso 
do titular ser o cuidador.  
Oferta de uma consulta de Médico ao Domicílio gratuita durante o decorrer da campanha. 
 
 

Outros Benefícios: 
 
a) Oferta de um Voucher Poupança no valor de 25€ com a abertura, ou reforço, de uma Conta Poupança para 
Menores. O voucher tem uma validade de 180 dias a contar da data de emissão do mesmo. 
 
b) Oferta do valor de Taxa de juro (0%) aplicada aos cartões de crédito da nova oferta, comercializada a partir de 18 
de junho de 2018, até ao último extrato da campanha que finda a 31 dezembro 2018 (taxa promocional);  
 
c) Oferta de uma extensão de garantia opcional de Responsabilidade Civil Bicicletas ou Responsabilidade Civil de 
Cães (3) na subscrição do Seguro de Responsabilidade Civil Familiar. No caso de optar pelas duas extensões de 
garantia extra (RC Bicicletas e Cães), será oferecida a cobertura com o prémio mais elevado.  
 
 
(1) Máximo de 1 contrato/ano (Para novas operações) 
(2) Máximo de 1 contrato/ano (Para novas operações) 
(3) Esta extensão de garantia estende o Seguro de RC Familiar a determinadas raças excluídas da Cobertura Base: 


