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Condições da Campanha 

A Campanha consiste na atribuição de um Voucher no montante de 100€ (cem 

euros) para utilização individual em quaisquer unidades hoteleiras do Grupo 

Discovery Hotel Management (DHM). 

Campanha válida para Clientes do ActivoBank, particulares, maiores de idade que, 

cumulativamente, satisfaçam as seguintes condições: 

a) Que domiciliem no ActivoBank o seu primeiro ordenado ou reforma entre 9 de 

julho e 15 de outubro de 2021. Por primeiro ordenado ou reforma, entende-se que 

na Conta à Ordem do ActivoBank não se verifica qualquer crédito de ordenado ou 

reforma nos últimos 12 meses. 

Entende-se por domiciliação, o valor creditado através de transferência bancária 

devidamente codificada, ou seja, com o código ISO “sala”, “08” ou “011”. 

b) Que, o ordenado ou a reforma domiciliada seja, de montante igual ou superior a 

1.250€ líquidos por mês, excluindo subsídio de férias, de Natal ou outros. O 

apuramento do benefício só será efetuado após dois meses consecutivos de 

recebimento do montante de ordenado ou reforma elegível na Conta.  

c) Que não tenham nenhuma das seguintes cláusulas de exclusão: 

o Incidentes registados no Banco de Portugal; 

o Que já tenham beneficiado de outra oferta comercial do 

Banco, no âmbito da domiciliação de ordenado.  

 

Termos de atribuição do Voucher 

Relativamente às Contas abertas em contitularidade, é apenas atribuído um único 

Voucher. 

Os Vouchers são enviados pelo Banco ao Cliente, para o respetivo endereço de 

correio eletrónico indicado na Conta.  

 

A atribuição será realizada mensalmente, no final de cada mês, e após se 

confirmarem os critérios referidos anteriormente neste documento. 

 

Os Vouchers são pessoais e intransmissíveis, e não podem ser convertidos em 

dinheiro. 

 

Campanha válida para 1.200 Vouchers. Após esgotado o stock de Vouchers, este facto 

será divulgado no Site público do Banco. 
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Utilização do Voucher 

 

Os Vouchers DHM podem ser utilizados em quaisquer Hotéis do Grupo DHM e 

relativamente a quaisquer serviços prestados na respetiva unidade hoteleira, 

incluindo alojamento ou refeições. 

 

No que diz respeito à utilização do Voucher, caso o valor da estadia seja inferior ao 

do Voucher, o remanescente poderá ser utilizado nos serviços da mesma unidade. 

 

A gestão de marcações e serviços é da exclusiva responsabilidade do Grupo DHM, 

devendo ser realizada através do email reservations@discoveryportugal.com. As 

unidades do Grupo Discovery Hotel Management poderão ser consultadas através 

do Site https://discoveryportugal.com/#  

No check-in, o Beneficiário deve apresentar o email enviado pelo Banco, de modo a 

confirmar que é o titular do Voucher. 

 

O Voucher tem validade até 31 de dezembro de 2022, para efeitos da sua utilização 

pelo Cliente, sujeito à disponibilidade de cada unidade hoteleira do Grupo. 

 

O Voucher poderá ser utilizado, apenas, em uma unidade hoteleira. 

 

A aceitação do Voucher é sujeita à condição da domiciliação de ordenado ou reforma 

durante 12 meses, sem a qual há lugar à devolução do valor do Voucher.  

 

 

O ActivoBank e o DHM não se responsabilizam pela má utilização dos Vouchers. 

 

O Banco reserva-se no direito de alterar ou cancelar a presente campanha, sem 

aviso prévio, sempre que as condições de mercado ou quaisquer outras relevantes 

assim o determinem. 

 

Tratamento de dados pessoais 

A entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais que recebe é o 

ActivoBank, S.A. 
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