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CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO VISTA ALEGRE ATLANTIS 

TERMOS E CONDIÇÕES

1.CARACTERÍSTICAS
1.1. O Cartão Vista Alegre Atlantis (VAA) permite ao seu TITULAR obter descontos nas lojas* detidas e/ou
exploradas pelo Grupo Vista Alegre Atlantis SGPS, SA doravante designado por VAA, sitas no território português
e espanhol, assim como usufruir de todas as vantagens que vierem a ser oferecidas pela VAA em cada momento.
*Consultar lista de lojas com desconto em www.vistaalegreatlantis.com/cartaoprivate
1.2. O Cartão VAA é um cartão de fidelização de clientes da VAA, é gratuito, e deve ser utilizado pelo TITULAR
como cartão identificativo, a apresentar sempre que solicitado, com vista à obtenção dos serviços e vantagens
a que se refere o ponto anterior.
1.3. O Cartão é propriedade da VAA, sendo emitido e gerido pela mesma. A VAA tem o direito de exigir a
restituição do Cartão e/ou de o reter, em caso de utilização ilícita ou inadequada do mesmo.

2. SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
2.1. A emissão do Cartão depende do pedido prévio do TITULAR, apresentado em formulário previamente
aprovado e fornecido pela VAA, e da posterior aprovação por esta empresa. O Cartão é destinado a pessoas
singulares maiores de idade, sendo a sua emissão feita apenas em nome da pessoa que o solicitou, cujo nome
ficará gravado no Cartão.
2.2. Com o preenchimento do formulário do pedido do Cartão será fornecido ao TITULAR um exemplar das
Condições Gerais de Utilização do mesmo e se for o caso, dos respectivos anexos.
2.3. O Cartão VAA é pessoal e intransmissível, para uso exclusivo do respectivo TITULAR.
2.4. A utilização do Cartão VAA depende da apresentação de um documento de identificação que permita
confirmar a identidade do seu portador.

3. VALIDADE
3.1. O Cartão VAA tem um prazo de validade de 1 (um) ano, sendo automaticamente renovado, por igual período,
excepto se não se verificar nenhuma causa de extinção prevista nos seus termos e condições ou se o TITULAR
denunciar o contrato nos termos do número 5.1. De igual forma, a VAA reserva-se o direito de alterar as
condições existentes, mediante aviso prévio do TITULAR.
3.2. A VAA reserva-se o direito de cancelar ou alterar as condições existentes, mediante aviso prévio ao TITULAR.
3.3. A VAA reserva-se o direito de não proceder à renovação do Cartão VAA enquanto subsistirem as seguintes
situações:
a) Utilização do Cartão VAA de forma abusiva ou para fins que não sejam os estipulados no presente contrato;
b) Incumprimento grave e reiterado das condições contratuais por parte do TITULAR;
c) Não utilização do cartão durante 12 meses consecutivos.

4. RESPONSABILIDADE INERENTE AO CARTÃO
4.1. O TITULAR é responsável pela guarda, uso correcto e manutenção do Cartão VAA não podendo autorizar
o seu uso por parte de terceiros.
4.2. Em caso de perda, furto, roubo ou falsificação do cartão, o TITULAR deverá notificar imediatamente a VAA
da ocorrência, de forma a que esta proceda ao seu cancelamento imediato, usando os seguintes meios:
telefone: (+351) 213 242 920 | fax: (+351) 213 470 169 | mail: vaacard@vaa.pt por forma a que esta última proceda
ao cancelamento imediato do Cartão.

5. RESCISÃO
5.1. O presente Contrato pode ser rescindido pelo TITULAR, a todo o momento, mediante comunicação escrita
dirigida à VAA, com a antecedência mínima de 15 dias sobre a data em que a rescisão deverá produzir efeito.
5.2. À VAA assiste o direito de rescindir, a todo o momento, o Contrato mediante comunicação escrita dirigida ao
TITULAR com a antecedência mínima de 30 dias.
5.3. A rescisão efectuada nos termos dos números 3.1 e 3.2 terá eficácia imediata se se fundar no incumprimento
das obrigações assumidas pela parte faltosa no âmbito do presente contrato.
5.4. Em caso de extinção do contrato, qualquer que seja o fundamento, o TITULAR deverá proceder, de imediato,
à restituição do Cartão, devidamente inutilizado, entregando-o em qualquer loja VAA ou remetendo-o, mediante
correio registado, para a sede da VAA.

6. MODIFICAÇÕES
A VAA pode, a qualquer momento, modificar as presentes Condições do Contrato desde que informe o TITULAR
das alterações com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias, podendo o TITULAR resolver o Contrato com
fundamento nestas alterações.

7. DIVERSOS
7.1. Nos termos do disposto na Lei nº 67/98, de 26 de Outubro (Lei da Protecção de Dados Pessoais), o TITULAR
autoriza que os seus dados pessoais recolhidos pelo Grupo Vista Alegre Atlantis sejam processados e
armazenados informaticamente, destinando-se à análise e gestão do programa de fidelização e à execução de
acções de marketing directo, mediante qualquer forma de comunicação, nomeadamente correio postal ou
electrónico, SMS ou MMS.
7.2. O fornecimento das informações solicitadas neste impresso e os dados recolhidos são absolutamente
confidenciais.
7.3. As omissões, inexactidões e falsidades são da responsabilidade do TITULAR, podendo dar lugar à cessação
imediata do presente Contrato.
7.4. Aos interessados, desde que devidamente identificados, é reconhecido o direito de acesso à informação
sobre eles registada, podendo solicitar a sua correcção e/ou a eliminação do seu nome e morada em ficheiros de
endereços para acções de marketing directo. Para tal, deverão contactar directamente ou por escrito a entidade
responsável pelo ficheiro: Vista Alegre Atlantis,SA – Avenida Almirante Gago Coutinho,76 1700-031 Lisboa

Ficha de adesão
PESSOAS ESPECIAIS
MERECEM PRIVILÉGIOS
EXCLUSIVOS

A Vista Alegre Atlantis oferece aos seus 
clientes mais fiéis condições preferenciais de aquisição.

Por isso criou para si o novo Cartão Cliente Vista Alegre 
Atlantis, um cartão gratuito que lhe concede um 
alargado conjunto de vantagens, incluindo descontos 
imediatos em diversos produtos nas lojas da marca. 

Para além das condições especiais que lhe apresentamos 
de seguida, iremos mantê-lo informado sobre todas 
as vantagens que serão acrescentadas ao longo do ano.

Descubra as vantagens 
do Cartão Cliente 
Vista Alegre Atlantis(1)

Nas lojas da Vista Alegre Atlantis

10% de desconto em produtos  
 Vista Alegre, Atlantis 
 e Bordallo Pinheiro 

5% de desconto em artigos 
 Cutipol e Topázio  

10% de desconto adicional 
 no dia do seu aniversário

Nas lojas próprias Bordallo Pinheiro

10% de desconto

(1) Os descontos concedidos por este cartão não podem ser acumulados com outras
promoções ou descontos, não são aplicáveis a séries limitadas, numeradas e coleções
especiais. Para mais informações sobre as lojas e parceiros aderentes consulte
www.vistaalegreatlantis.com/cartaoprivate.

(2)Exceptuando electrodomésticos e acessórios.
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Sexo M F

Morada

País

E-mail

Assinatura do titular

Declaro que as informações por mim prestadas são verdadeiras e fidedignas. Mais declaro ter tomado conhecimento das condições gerais aplicáveis à emissão e utilização do cartão Cliente Vista 
Alegre Atlantis, e com as quais concordo. 

Para aderir queira, por favor, preencher a Ficha de Adesão (em baixo) e enviar para VAA através do presente RSF ou online em www.vistaalegreatlantis.com/cartaoprivate

Data (AAAA/MM/DD)

Entidade empregadora Função

(Título, nome, apelido, máx. 21 caracteres)

Nome a gravar no cartão
Nº Contribuinte

Nacionalidade Data de nascimento (AAAA/MM/DD)

Nome completo

Nº B.I/C.Cidadão

Localidade Código postal

Habilitações literárias Primário Preparatório Secundário Curso Médio Curso Superior Outro

Telefone Telemóvel

Mais vantagens
10% de desconto

Em cozinhas Mob(2), sobre compras efectuadas 
directamente à fábrica ou nas lojas Mob de Lisboa e Porto.

Nos restaurantes da Visabeira Turismo 
(em consumos à la carte acima de 4 euros).

No preço por noite nos sites dos hotéis da cadeia 
Montebelo Hotels & Resorts (descontos aplicáveis para 
reservas efectuadas através da Central de Reservas 
e excluindo programas e promoções) ou 20% sobre 
o preço de balcão. Visite www.montebelohotels.com

35% de desconto
Em green fees do Montebelo Golfe. 

Entre muitas outras.

Para mais informações consulte 
www.vistaalegreatlantis.com/cartaoprivate

Como aderir ao Cartão Cliente 
Vista Alegre Atlantis
Por correio
Preencha cuidadosamente e na totalidade o formulário 
anexo, destaque-o e envie-o por correio (isento de selo).
Ser-lhe-á posteriormente remetido o seu cartão para 
a morada indicada.

Online
Preencha o formulário em 
www.vistaalegreatlantis.com/cartaoprivate

Como utilizar o seu cartão
Apresente-o em todas as compras acompanhado 
de um documento de identificação. 
Este cartão é pessoal e intransmissível.




