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Regras  

Campanha Conta Caixa – Continente – 3.ª Edição 

A Campanha “Conta Caixa – Continente – 3.ª Edição”, doravante 

“Campanha”, é uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos, S.A., doravante 

“Caixa” em parceria com Modelo Continente Hipermercados, S.A. 

PERÍODO DA CAMPANHA 

A Campanha decorre entre 01/07/2021 e 31/12/2021. 

PREMIAÇÃO DE CLIENTES 

1. A Campanha consiste na atribuição, pela Caixa, de um valor monetário, 

materializado em cupão, que será creditado no Cartão Continente do 

Cliente, sempre que se verifiquem cumulativamente as seguintes 

condições: 

a) Adere, nos canais disponíveis para o efeito, a uma Conta Caixa M 

(exceto nas Contas Caixa M isentas de comissão), Conta Caixa Azul ou 

Conta Caixa Platinum, no período da Campanha, sendo que a conta à 

ordem associada à Conta Caixa não foi alvo de premiação no âmbito 

da Campanha Conta Caixa – Cartão Continente que decorreu de 

01/08/2020 a 31/12/2020. 

b) A associação do Cartão Continente à Conta Caixa é efetuada até 

14/01/2022. 

2. Uma conta à ordem tem associada no máximo uma Conta Caixa e é 

premiada uma única vez. Caso o Cliente altere, no mesmo mês, a tipologia 

de Conta Caixa associada à conta à ordem, recebe o cupão da Conta Caixa 

que estiver ativa no final desse mês (exceto se se tratar de uma Conta Caixa 

S). 

3. O Cliente pode ser alvo de mais do que uma premiação desde que adira 

a uma nova Conta Caixa sobre uma conta à ordem distinta da que tinha a 

Conta Caixa associada já premiada no decurso desta premiação nesta 

Campanha. 
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4. Pela adesão a uma Conta Caixa M o Cliente receberá um cupão no valor 

de 20€ (exceto nas Contas Caixa M isentas de comissão) e pela adesão a 

uma Conta Caixa Azul ou Platinum, um cupão no valor de 50€. 

 

 

 

EMISSÃO E ENVIO DO CUPÃO 

5. O Cliente recebe o cupão através de SMS, mensagem segura no 

Caixadirecta e email (desde que a Caixa tenha os seus contactos ou o Cliente 

seja titular do Caixadirecta). O cupão estará igualmente disponível na APP 

Cartão Continente e nos quiosques disponíveis na loja Continente.  

   

6. O cupão será enviado na 1.ª semana do mês seguinte à associação do 

cartão Continente à Conta Caixa, após a cobrança da primeira mensalidade 

da Conta Caixa. 

 

UTILIZAÇÃO DO CUPÃO 

7. O cupão poderá ser utilizado numa compra efetuada no Continente e 

deverá ser apresentado juntamente com o Cartão Continente que foi 

associado à Conta Caixa. 

 

8. O valor ficará disponível no Cartão Continente no dia seguinte à compra 

efetuada.  

 

9. O saldo do Cartão Continente poderá ser utilizado em qualquer loja do 

Grupo Sonae. 

 

 


