
REGULAMENTO DA OFERTA 

MAIS COFIDIS | Oferta de cartões de combustível Finance Week 2022 

A Cofidis (Sucursal da S.A. francesa Cofidis com o capital social de € 67.500.000,00), pessoa 
coletiva n.º 980125995, matriculada sob o mesmo número na C.R.C. de Lisboa, com 
representação permanente na Av. de Berna, 52, 6.º, 1069-046 Lisboa, Instituição de Crédito 
registada no Banco de Portugal sob o n.º 0921, e-mail: cofidis@cofidis.pt – www.cofidis.pt, irá 
oferecer, um cartão de combustível Repsol no valor de € 200 (duzentos Euros) ao primeiro 
titular de cada um dos contratos de crédito automóvel Cofidis para aquisição das viaturas 
presentes na feira digital “Finance Week – powered by Cofidis” (daqui em diante designada 
por “Feira”) promovida no Stand Virtual, que decorre entre 16 a 25 de maio de 2022, nos 
termos e condições abaixo indicadas:  

1. Destinatários e Elegibilidade

1.1. Esta oferta será dada ao Primeiro Titular de cada um dos contratos de crédito 
automóvel Cofidis que vise financiar uma das viaturas presentes na Feira e cujo Contrato 
de Crédito Automóvel cumpra as condições referidas no número seguinte. 

1.2. Para ter direito à oferta: 

a) a proposta de Contrato de Crédito Automóvel, através do Intermediário de crédito, vendedor 
da viatura, terá de ser feita à Cofidis no período da Feira, i.e., entre 16 a 25 de maio de 2022;

b) a referida proposta de contrato de crédito automóvel tem de ser aceite pela Cofidis até dia 
31.05.2022 e não poderá ser posteriormente anulada ao abrigo do direito de livre revogação. 

Estas duas condições, para obter a oferta, são cumulativas. 

1.3. É vedada a oferta a empregados ou colaboradores da Cofidis, bem como dos seus 
familiares e ainda de quaisquer pessoas diretamente envolvidas na gestão desta Feira. 

1.4. Só poderá existir uma Oferta por NIF (número de identificação fiscal), i.e. se o mesmo NIF 
tiver dois contratos de crédito automóvel nas condições estabelecidas acima só terá direito a 
uma Oferta. 

2. Oferta

2.1 A Oferta é um cartão de combustível no valor de € 200 (duzentos euros) da Repsol (i.e. só 
pode ser usado em gasolineiras Repsol). 

2.2. A Oferta é pessoal e intransmissível e a sua negociação ou substituição por qualquer espécie 
de bens ou serviços não é admitida. 

2.3. A utilização da Oferta será da inteira responsabilidade dos Clientes , não podendo a Cofidis 
ser responsabilizada por quaisquer danos monetários, físicos ou psicológicos resultantes da 
atribuição, aceitação, gozo, utilização, rejeição e/ou perda da Oferta.  

2.4. As condições de utilização da Oferta são as da Repsol sendo a Cofidis totalmente alheia 
a tais condições.

3. Envio e Receção da Oferta



3.1. Até dia 20.06.2022, a Cofidis enviará a todos os que tenham ganho a Oferta um e-mail (para 
o endereço eletrónico fornecido à Cofidis no Contrato) a confirmar a Oferta.

3.2. Até dia 15.07.2022, a Cofidis enviará a Oferta, por carta registada, para a morada 
do Primeiro Titular constante do Contrato de Crédito Automóvel Cofidis. Caso a carta 
registada venha devolvida, o Cliente poderá ainda, pessoalmente e na posse de um 
documento de identificação, no espaço de 1 mês levantar a Oferta na Loja da Cofidis, sita na 
Av. 24 de Julho, n.º 98, em Lisboa. Findo esse período, a Oferta fica sem efeito.

3.3.  A Cofidis reserva-se o direito de divulgar o nome de quem é atribuída a Oferta nas suas 
redes sociais (por exemplo, na página Instagram e no site mais Cofidis).  

4. Proteção de Dados

4.1. O responsável pelo tratamento dos dados é a Cofidis, melhor identificada na parte inicial 
deste Regulamento. 

4.2. Os dados utilizados para a gestão da Oferta são o nome, morada e endereço de correio 
eletrónico fornecidos pelo Cliente para a análise e aceitação do Contrato de Crédito Automóvel 
Cofidis, de acordo com a legislação de proteção dos dados pessoais, nomeadamente a Lei n.º 
58/2019, de 8 de Agosto, a Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto e o Regulamento Geral de Proteção 
de Dados. 

4.3. De acordo com a legislação aplicável, o titular dos dados pessoais, dispõe do direito de 
aceder aos seus dados, de requerer e obter a respetiva portabilidade, solicitar a retificação dos 
mesmos e, nos termos em que a lei e regulamentação aplicáveis o permitam, opor-se ao 
tratamento dos dados e requerer a respetiva limitação ou apagamento. Tem, ainda, a qualquer 
momento, o direito a retirar o seu consentimento, quando o tratamento for efetuado com 
fundamento em consentimento. 

4.4. Para qualquer informação adicional ou para exercer os seus direitos enquanto titular dos 
dados pessoais, podem contactar a Cofidis, através e-mail: cofidis@cofidis.pt ou de 
comunicação escrita a enviar para a sede da Cofidis: Av. de Berna, nº 52, 6º, 1069 – 046 Lisboa. 
Poderá ainda dirigir-se, para este efeito, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, através dos 
contactos disponíveis em cnpd.pt, nomeadamente por correio, para a morada Av. D. Carlos I, nº 
134, Lisboa. 

5.Disposições Finais

5.1. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão 
julgadas e decididas pela Cofidis. 

5.2. Quaisquer pedidos de informação deverão ser dirigidos por escrito e enviados por e-mail 
para: cofidis@cofidis.pt. 

5.3. A Cofidis reserva-se o direito de modificar as condições do presente Regulamento, incluindo 
a sua possível anulação antes da data prevista para o fim do mesmo, sempre que haja causa 
devidamente justificada, comprometendo-se a divulgar o novo Regulamento ou, se for caso 
disso, a sua anulação definitiva. Por exemplo, se existir rutura de stock de cartões da Repsol, a 
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Cofidis poderá trocar a Oferta por um  cartão de combustível de igual valor mas de outra 
gasolineira. 

5.4. A Cofidis, reserva-se o direito de excluir da Oferta os Contratos de Crédito 
Automóvel celebrados que respeitem as condições cumulativas descritas em 1. mas em que 
se evidencie qualquer dado ou documento impreciso ou incorreto, bem como qualquer indício 
de fraude.

Exemplo representativo para financiamento de 15.000€, prestação mensal de 275,16€ em 72 
meses. TAN 9,27%. TAEG 11,8%. MTIC 20.450,52€. Comissão de abertura de 375€. Crédito 
automóvel sujeito a aprovação Cofidis registada no BdP com o nº 921. Para mais informação 
contacte a Cofidis.   

Lisboa, 16 de maio de 2022.




