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REGULAMENTO DO PASSATEMPO 

“15º Aniversário da LOGO” 

 

1. ENQUADRAMENTO 

A LOGO, uma marca Generali Seguros, S.A., com sede na Avenida da Liberdade, nº 242, 

1250-149, Lisboa, pessoa coletiva 500 940 231, leva a efeito no período de 19 a 31 de 

janeiro de 2023, a dinamização de um passatempo na app myLOGO, com a oferta de vales 

de 50€ na Galp. 

O passatempo com o nome “15º Aniversário da LOGO” é uma ação promovida pela LOGO 

na app myLOGO durante o mês de janeiro. 

 

2. DURAÇÃO 

De 19 a 31 de janeiro de 2023. 

 

3. DESTINATÁRIOS 

O concurso destina-se a todas as pessoas singulares, residentes em Portugal, com idade 

igual ou superior a 18 (dezoito) anos e que sejam clientes da LOGO. Estão excluídos do 

concurso os administradores e colaboradores da Generali Seguros, S.A., e seus familiares 

diretos. 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

A participação deverá, para ser considerada válida, obedecer às seguintes condições: 

• O cliente deve ter pelo menos uma apólice válida na LOGO para Seguro Auto, Moto, 

Vida Crédito Habitação, Vida Doenças Graves, Casa ou Saúde, subscrita até à data 

de 15 de janeiro de 2023; 

• O cliente deve submeter na app myLOGO, através da funcionalidade “Pedido de 

contacto”, uma frase criativa que contenha as palavras “LOGO” e “aniversário”, 

seguindo os passos abaixo: 

o Fazer login na app myLOGO (disponível em Android, iOS e Huawei); 

o Clicar no banner promocional do passatempo ou aceder ao separador “Mais”, 

clicar em “Os meus pedidos” e, depois, em “Criar novo pedido”; 
o Na opção Produto, escolher qualquer uma das 4 opções disponíveis, no 

campo Motivo selecionar "Campanha Aniversário LOGO" e no campo 

Mensagem escrever uma frase criativa utilizando as palavras "LOGO" e 

“aniversário”. 
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Exemplo de estrutura de uma participação válida: “Com a LOGO este aniversário 

vamos celebrar, para vales de combustível Galp ganhar.”. 

 

• Apenas uma participação por participante será considerada. No caso de um 

participante enviar mais do que uma frase, apenas a primeira será considerada. 

• A frase deverá ser submetida entre as 00:00 horas de 19 de janeiro de 2023 e as 

23:59 horas de 31 de janeiro de 2023. Qualquer frase submetida fora deste período 

não será considerada. 

• A LOGO poderá utilizar a frase submetida e os dados de participação do cliente para 

fins promocionais nas suas redes sociais. 

 

5. JURI E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

As frases submetidas no concurso são avaliadas por um júri interno, definido pela LOGO, 

que selecionará as melhores frases de acordo com o seguinte critério: 

• Originalidade e criatividade. 

O número de vencedores está limitado ao número de vales em stock existente. 

 

6. PRÉMIOS 

O prémio a atribuir a cada vencedor é constituído por: 

• 1 vale de 50€ da Galp. 

 

7. DIVULGAÇÃO DOS VENCEDORES 

Os vencedores serão contactados por email, via geral@logo.pt, até ao dia 20 de fevereiro de 

2023. 

 

8. ENTREGA DOS PRÉMIOS 

O vale da Galp será enviado por email, via geral@logo.pt. A data prevista da entrega é no 
dia 20 de fevereiro de 2023. 
 
Para que as entregas dos vales sejam feitas, os vencedores terão de disponibilizar os dados 
necessários de contacto associados ao seu registo na app myLOGO. 
 
Os prémios não podem ser trocados e, no caso de não serem reclamados pelos vencedores 
até às 23:59 do dia 20 de agosto de 2023, os prémios serão dados como sem efeito, tendo 
os vencedores 6 meses para a sua reclamação. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. A Promotora deste concurso reserva-se o direito a alterar o presente regulamento. 

2. A Promotora reserva-se o direito de excluir participantes sobre os quais existam dúvidas 

razoáveis de identidade, veracidade e exatidão. 

3. Da decisão não cabe recurso. 

4. A participação no concurso implica a plena aceitação das normas do presente 

regulamento. 

 

10. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS  

Para mais informações sobre o modo como iremos tratar os seus dados, consulte a nossa 

Política de Privacidade disponível aqui. 

 

Lisboa, 10 de janeiro de 2023 

 

https://www.tranquilidade.pt/-/media/files/privacidade/politica-privacidade.pdf

