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7 de março de 2016 

 

 

Com o principal objetivo de proporcionar aos Sócios do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários 

maiores benefícios informamos que as condições de desconto foram melhoradas: 

 

1. O desconto nos produtos regulares é de 0,060€/litro 

2. O novo desconto no produto Ultimate é de 0,080€/litro 

3. O desconto na Madeira e Açores é de 0,025€/litro 

4. Funcionamento do desconto: 

 

a. O desconto é não cumulativo  (isto significa que o desconto proporcionado pela utilização 

do cartão não acumula com o desconto que possa estar disponível nos postos de 

abastecimento) 

 

b. O cliente obtém sempre o melhor desconto entre a bomba e o desconto do cartão.  

 

i. No talão de compra estará sempre indicado qual foi o melhor desconto aplicado e o 

valor total do desconto que o cliente obteve em cada abastecimento 

 
 

 



 
 

ii. O desconto do cartão é sempre calculado com base no preço de referência da BP  

 

iii. O desconto mínimo que o cliente recebe sempre é o desconto acordado para o cartão 

BP Bónus 

 

iv. Se não houver qualquer desconto de bomba o cliente recebe a totalidade do 

desconto do cartão BP Bónus 

 

v. Se o desconto de bomba for maior que o desconto de cartão BP Bónus, o cliente 

receberá o desconto da bomba  

 

vi. Se o desconto de bomba for inferior ao desconto de cartão BP Bónus, o cliente 

recebe o melhor dos dois descontos, neste caso o desconto de cartão BP Bónus 

 

c. Tendo em conta que o desconto do cartão BP Bónus é calculado sobre o preço de referência 

e este não se encontra disponível nos postos de abastecimento para o público em geral a BP 

compromete-se a enviar essa informação para a Associação sempre que ocorra alguma 

alteração, podendo esta ser disponibilizada para consulta dos associados se a Associação 

assim o entender. 

 

5. Aceitação do cartão na rede de postos de abastecimento BP: 

a. O cartão é aceite em toda a rede de postos de abastecimento da BP em Portugal 

b. O cartão é aceite em toda a rede de postos de abastecimento da BP na Madeira 

c. O cartão é aceite nos postos de abastecimento Repsol nos Açores, aderentes: 2ª Circular; 

Antero de Quental; Ribeira Seca; Feteira Grande 

d. A BP não se responsabiliza se em algum momento algum dos seus postos de abastecimento 

deixar de aceitar o cartão BP Bónus. 

 

6. De forma a efetuar a dinamização da parceria com o objetivo de promover o aumento dos volumes 

consumidos pelos associados do Sindicato, a BP disponibiliza-se para trabalhar em conjunto com o 

Sindicato desenvolvendo as ações de marketing que se considerem adequadas. 


