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REGULAMENTO DO PASSATEMPO                                                                                                 

“REGISTO NA ÁREA PESSOAL MÉDIS” 

1 ENTIDADE PROMOTORA 

1.1 A entidade promotora do passatempo “Registo na Área Pessoal” é a Médis – Companhia Portuguesa de 

Seguros de Saúde, S.A, pessoa coletiva nº. 503 496 944, com sede na Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), 

Edíficio 10, Piso 0, 2744-002 Porto Salvo. adiante designada simplesmente por “Médis” ou “Promotora”. 

2 PRÉMIO 

2.1 O prémio atribuído aos vencedores é um telemóvel Huawei P30 Lite Preto, com 128 GB de memória interna. 

2.2 O prémio será entregue na morada associada à pessoa segura, após confirmação da mesma pelo Cliente 

através de contacto efetuado pela Médis no final do passatempo. 

3 REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 Podem participar todos os Clientes Médis que sejam pessoas seguras ativas, residentes em Portugal, com 

idade igual ou superior a 18 anos, e que não estejam registados na área pessoal do Site ou App Médis no 

dia 29 de Fevereiro de 2020 às 23h59 em Portugal Continental (uma hora antes nos Açores). 

3.2 Não podem participar no Passatempo os colaboradores, executivos, diretores, consultores e representantes 

do Grupo Ageas Portugal ou de entidades por si participadas ou que participem no seu capital social. 

3.3 A participação no presente Passatempo não exige aos participantes nenhuma contribuição financeira ou 

despesa de qualquer tipo, com exceção dos eventuais custos inerentes ao acesso à Internet, para efeitos 

de inscrição da participação, que são por conta do participante. 

4 PRAZO DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 Das 00h00 de 1 de Março de 2020 até às 23h59 de 31 de Março de 2020, em Portugal Continental (uma 

hora antes nos Açores). 

5 FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 O Cliente deve realizar o registo na área pessoal do Site ou App Médis durante o prazo de participação. 

5.2 O registo pode ser realizado através do Site Médis ou da App Médis que pode ser descarregada na App 

Store ou no Google Play. 

6 SELEÇÃO DOS VENCEDORES 

6.1 O prémio será atribuído a cada 1.000 novos registos efetuados durante o prazo de participação, ou seja, ao 

1000º registo, 2000º e assim sucessivamente. 

https://www.medis.pt/registo
https://apps.apple.com/pt/app/m%C3%A9dis/id848448057
https://apps.apple.com/pt/app/m%C3%A9dis/id848448057
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.medis.androidApp&hl=pt_PT
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6.2 O prémio não é transmissível a outra pessoa. Apenas o Cliente registado será considerado participante. 

7 DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES 

7.1 Após o final do passatempo, os vencedores serão contactados pela Linha Médis para o contacto telefónico 

indicado no registo, ou após 3 tentativas sem sucesso, por e-mail, para confirmar a morada para a qual deve 

ser enviado o prémio. 

7.2 Se não for possível contactar o vencedor após 3 tentativas sem sucesso, a Médis poderá atribuir o prémio 

ao Cliente que realizou o 1001º registo e assim sucessivamente. 

8 TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS 

8.1 A participação no presente Passatempo implica a aceitação integral e incondicional do presente 

Regulamento pelos participantes e as decisões da Médis são consideradas definitivas. 

8.2 Apenas são admitidas as Participações que estejam em conformidade com o presente Regulamento. 

Qualquer participação por meio diverso do previsto neste Regulamento não será considerada. 

8.3 A Médis reserva-se no direito de eliminar/desclassificar qualquer participante que, de alguma forma, viole o 

presente regulamento. Serão excluídas, sem aviso prévio, as participações com recurso a dados de registo 

falsos, imprecisos ou incompletos. 

8.4 A Médis reserva-se o direito de alterar o regulamento no decorrer do passatempo. 

8.5 Os prémios não poderão ser trocados por dinheiro. 

8.6 A Médis reserva-se o direito de fazer cessar, alterar, encurtar, atrasar ou prolongar este passatempo a todo 

o tempo, sem que os participantes tenham direito a qualquer tipo de compensação, embora sejam 

devidamente informados. 

8.7 Para qualquer pedido de informação ou reclamação sobre o presente passatempo deverá contactar a Linha 

Médis através do 218 458 888 ou o endereço de e-mail digitalsuporte@medis.pt.  

9 RESPONSABILIDADE 

9.1 A Médis não é responsável por participações perdidas, atrasadas, incompletas, inválidas, extraviadas ou 

corrompidas, as quais não serão consideradas para efeitos de participação no Passatempo. 

9.2 A Médis não é responsável por transmissões eletrónicas incompletas ou tenham sofrido falhas, bem como 

por falhas técnicas de qualquer tipo, incluindo, mas não limitadas ao mau funcionamento de qualquer rede, 

“hardware” ou “software”, ou indisponibilidade do serviço. 

9.3 A Médis não é responsável pela indicação incorreta no processo de registo dos dados pessoais 

fundamentais ao contacto com os vencedores e atribuição dos prémios, nomeadamente, o contacto 

telefónico, e-mail e morada. 

mailto:digitalsuporte@medis.pt

