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REGULAMENTO GERAL PASSATEMPO DE VERÃO INSTAGRAM “QUAL A TUA COR?” 

A Empresa Ageas Portugal Holdings, SGPS, S.A., com sede na Praça Príncipe Perfeito, n.º 2, 1990-
278 Lisboa, NIPC 513720502, capital social 1.570.000 euros está a organizar um passatempo de 
verão  – “Qual a tua cor?” – entre os dias 01 de agosto e 21 de agosto de 2022 na sua conta de 
Instagram (https://www.instagram.com/ageasgrupo/). 

O passatempo consiste na oferta de um cheque viagem GeoStar de 7 dias para duas pessoas, 
com tudo incluído para Palma de Maiorca ou outro destino à escolha num valor limite até 
2.200€. Para ser o vencedor da viagem que temos para oferecer, basta: 

• Seguir a conta de Instagram do Grupo Ageas Portugal; 
• Deixar gosto na publicação do passatempo, lançada na conta de Instagram do Grupo 

Ageas; 
• Comentar a publicação do passatempo, identificando 2 amigos/as nesse mesmo 

comentário e escrever uma frase em que diga: Qual a cor que melhor o representa e 
porquê; 

• Partilhar a publicação nas suas histórias (stories), identificando @ageasgrupo. 

Estes passos devem ser feitos durante as três semanas em que duram o passatempo. 

O vencedor será escolhido com base na frase mais criativa e inspiradora. Este será revelado no 
dia 5 de setembro, na página de Instagram do Grupo Ageas Portugal. 

O vencedor ganhará um vale para uma viagem para duas pessoas, com tudo incluído, num hotel 
de 4 estrelas, para Palma de Maiorca, válido no prazo de um ano. Existe a possibilidade de alterar 
o destino, para outro, no valor máximo de 2 200€ e sob as mesmas condições. Caso altere o 
destino e este ultrapasse o valor estipulado, terá de pagar o excedente.  

Cada pessoa pode participar quantas vezes quiser, até dia 21 de agosto de 2022 às 23h59, desde 
que identifique amigos/as diferentes e escreva frases diferentes. Boa sorte! 

 

Regulamento Geral – Passatempo “Qual a tua cor?” 

1. O passatempo decorre no Instagram oficial do Grupo Ageas Portugal 
(https://www.instagram.com/ageasgrupo/) entre os dias 01 de agosto e 21 de agosto de 2022.   

2. Poderão participar no passatempo todos os seguidores da conta de Instagram do Grupo Ageas 
Portugal, que sejam maiores de 18 anos e residentes em Portugal. 

3. A participação no passatempo é reservada aos utilizadores do Instagram que cumpram os 
termos de utilização desta rede social. 

4. Não é permitida a participação de Colaboradores/as do Grupo Ageas Portugal. 

https://www.instagram.com/ageasgrupo/
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5. A participação no presente passatempo não exige aos participantes nenhuma contribuição 
financeira ou despesa de qualquer tipo, com exceção dos eventuais custos inerentes ao acesso 
à Internet, para efeitos de inscrição da participação, que são por conta do participante. 

6. Existirá 1 vencedor, seguidor do Instagram do Grupo Ageas Portugal que goste da 
publicação, comente a publicação com uma frase e identifique duas outras contas, e faça a 
devida partilha da sua publicação nas Histórias (Stories) do seu perfil pessoal, com identificação 
da página de Instagram do @ageasgrupo. 

7. A melhor participação será escolhida tendo em conta a criatividade e inspiração da frase, por 
um júri do Grupo Ageas Portugal. O júri terá um período de análise e escolha, de 25 a 31 de 
agosto de 2022 e o vencedor será anunciado no dia 5 de setembro de 2022 através das stories 
da conta do Grupo. Os participantes ficarão habilitados a ganhar o prémio descrito no ponto 
19 deste Regulamento. 

8. Os participantes podem comentar as vezes que pretenderem, desde que a frase de 
participação e as contas identificadas sejam diferentes. 

9. As informações sobre levantamento/entrega do prémio serão divulgadas apenas ao vencedor 
através de contacto direto/mensagem privada. O não levantamento do prémio ou 
impossibilidade de entrega do mesmo por causa imputável ao vencedor não dará direito a 
qualquer restituição. 

10. O Grupo Ageas Portugal não é responsável por participações enviadas fora do período 
estabelecido para o passatempo ou que desrespeitem as condições previstas no presente 
Regulamento. 

11. O Grupo Ageas Portugal não pode ser responsabilizado por quaisquer incidentes que 
ocorram após a atribuição do prémio ao vencedor. 

12. O Grupo Ageas Portugal reserva-se o direito de alterar, adiar, antecipar, encurtar, prolongar 
ou terminar este passatempo, no caso de ocorrer alguma atividade ilegal ou fraudulenta, ou 
algum fator externo, fora do controlo da Direção de Comunicação Corporativa, Marca e Cultura 
Organizacional do Grupo Ageas Portugal, que afete o bom funcionamento do passatempo. 
Nestas circunstâncias, os participantes não terão direito a qualquer tipo de compensação ou 
justificação, embora sejam devidamente informados. 

13. O presente Regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos de força maior 
relacionados com a evolução e logística do passatempo. 

14. O Grupo Ageas Portugal não se responsabiliza por situações a que seja alheia, 
designadamente por mau ou deficiente funcionamento da plataforma de divulgação do 
passatempo. 

15. A oferta correspondente ao passatempo objeto do presente Regulamento não é suscetível 
de ser convertida em dinheiro. 
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16. O Grupo Ageas Portugal reserva-se o direito de eliminar/desclassificar qualquer participante 
que, de alguma forma, viole o presente Regulamento. Serão excluídas, sem aviso prévio, as 
participações com recurso a dados de registo falsos, imprecisos ou incompletos.  

17. No âmbito do presente passatempo, o Grupo Ageas Portugal não poderá ser 
responsabilizado por quaisquer atos ilícitos praticados pelos participantes, ou terceiros, durante 
ou após a realização do passatempo, nomeadamente os seguintes: 

· Apresentação de fotografias, textos, frases, mensagens, expressões ou comentários que 
apelem, direta ou indiretamente, ao racismo, xenofobia, homofobia ou qualquer outro tipo de 
discriminação e/ou preconceito; 

· Utilização do passatempo para publicar mensagens e/ou comentários que incentivam à 
violência; 

· Apresentação de fotografias, textos, frases, mensagens, expressões, comentários e/ou demais 
elementos que, direta ou indiretamente, possam revestir carácter ofensivo, violento, ou de teor 
sexual; 

· Apresentação de fotografias, textos, frases, mensagens, expressões, comentários que, direta 
ou indiretamente, possam revestir natureza difamatória, injuriosa, ameaçadora, bem como 
lesivos da boa imagem e reputação de marcas e/ou empresas prestigiadas no mercado. 

· A utilização indevida de endereços eletrónicos, com vista ao envio de spamming, propostas 
comerciais não solicitadas, correntes de mensagens privadas ou públicas, assim como a 
apresentação de páginas ilegais. 

18. A participação no presente passatempo implica necessariamente a aceitação deste 
Regulamento. 

19. O prémio incluído no passatempo é: 

. Um cheque viagem no valor de 2.200€ para uma viagem com estadia de 7 dias, para duas 
pessoas, com voo e estadia num hotel de 4 estrelas com tudo incluído, com utilização válida no 
período temporal de um ano. 
 
. O cheque viagem é para Palma de Maiorca, mas pode ser alterado para outro destino, à escolha 
do vencedor, desde que o valor não ultrapasse o valor referido. Caso ultrapasse o valor, o 
excedente tem de ser comportado pelo utilizador, não sendo de responsabilidade do Grupo 
Ageas Portugal.  
 
. Todas as informações do cheque de viagem devem ser consultadas em: 
https://www.geostar.pt/info/cheque-viagem 
 
 
 

https://www.geostar.pt/info/cheque-viagem
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20. Condições do Cheque viagem GeoStar 
 
Os cheques viagens GeoStar são emitidos e comercializados pela RASO - VIAGENS E TURISMO, 
S.A. (RASO), com sede no Centro Cultural de Belém, Rua Bartolomeu Dias, 1400 -026 Lisboa, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula 
e de pessoa coletiva 500 886 113, com o capital social de € 42.607.768,00, inscrita no RNAVT 
sob o nº 1819. Os cheques viagens GeoStar podem ser adquiridos na rede de lojas da RASO ou 
no site www.geostar.pt. 
 

20.1 - O cheque viagem GeoStar destina-se exclusivamente ao pagamento de serviços 
relacionados com viagens disponibilizados pela RASO, podendo ser nominativo ou ao portador. 
 

20.2 – O cheque viagem GeoStar é passível de transmissão, desde que o cessionário 
preencha as condições requeridas para a sua utilização. No caso de cheques viagens GeoStar 
nominativos, o cedente deve, por escrito acompanhado com cópia de documento identificativo, 
autorizar expressamente a transmissão, identificando o beneficiário. 
 

20.3 - Os cheques viagens GeoStar não poderão originar qualquer contrapartida 
monetária. Os cheques viagens GeoStar poderão ser utilizados em serviços de viagens com 
valores superiores ou inferiores ao seu valor, mesmo que nele esteja mencionado um produto 
específico. Para valores superiores, o cliente deverá pagar a diferença no ato da compra. Para 
valores inferiores, é permitida a emissão de um cheque viagem GeoStar pelo valor 
remanescente e com a mesma data de validade do cheque viagem inicial. O reembolso total ou 
parcial em dinheiro do cheque viagem GeoStar não é permitido em nenhum caso. 
 

20.4 - A utilização do cheque viagem GeoStar está sujeita às condições de 
disponibilidade dos fornecedores para as datas pretendidas. 
 

20.5 - O cheque viagem GeoStar tem a validade de 365 dias a contar da data de emissão, 
findo o qual caduca. As condições de renovação poderão ser consultadas em www.geostar.pt 
ou junto da RASO. 
 

20.6 - É possível proceder à revalidação de um cheque viagem por dois períodos 
adicionais de 180 dias antes ou depois da sua validade expirar. Penalização: A revalidação está 
sujeita a uma penalização no valor de 10% sobre o valor remanescente do voucher por cada 180 
dias. No caso de o cliente já ter solicitado anteriormente uma 1ª revalidação de 360 dias, não é 
possível revalidar este voucher, uma vez que foi revalidado por dois períodos adicionais de 180 
dias. 
 

20.7 - A RASO declina qualquer responsabilidade pelo extravio, perda, furto, uso 
indevido ou irregularidade no endosso do cheque viagem GeoStar, não existindo qualquer 
direito do cliente ou do beneficiário de exigir a sua substituição. 
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20.8 - A RASO reserva para si o direito de recusar a utilização do cheque viagem GeoStar 

em viagens de natureza profissional, às quais se apliquem condições comerciais previamente 
acordadas entre a RASO e o cliente. 
 

20.9 - A aquisição do cheque viagem GeoStar e a utilização dos serviços associados 
pressupõe o prévio conhecimento das presentes condições e das condições gerais da RASO 
disponibilizadas ao beneficiário dos serviços e disponíveis para consulta no sítio 
www.geostar.pt, constituindo declaração de aceitação das mesmas por parte do respetivo 
adquirente ou do beneficiário. 
 

20.10 – A RASO reserva-se o direito de alterar as presentes condições de utilização de 
cheque viagem GeoStar a qualquer momento e sempre que tal se mostre necessário. 
 

21. Qualquer pedido de informação ou reclamação sobre o presente passatempo deverá ser 
enviado para o endereço de e-mail comunicacao@ageas.pt . 

mailto:comunicacao@ageas.pt

