RESUMO DAS VANTAGENS ACP
1. Assistência em Viagem ACP (opcional). Ajuda especializada sempre que precisa 24h por dia, 365 dias por ano,
em Portugal e no estrangeiro. Em Portugal, reparação do carro no local e pagamento do mecânico quando a avaria
não é reparável.
2. Desconto em combustível: Desconto de 6 cents./litro todos os dias e desconto de 10 cents./litro ao dia 10, 20 e 30
de cada mês. Acumulável com o desconto existente em bomba.
3. Assistência médica: Médico em casa ou em qualquer sítio onde o sócio esteja por 10€/consulta; Enfermeiro em
casa ou onde o sócio esteja por 5€/visita + custo do tratamento; Acesso ao cartão ACP Saúde Prime por 36€/ano
(que dá descontos na maioria dos hospitais e consultórios privados, sem limite de idade, de utilizações e sem
períodos de carência). Saiba mais em www.acp.pt/Saude-e-Seguros/Para-a-sua-saude
4. Serviço de documentação: renovação da carta de condução numa delegação u em casa, documento único
automóvel, licença internacional de condução, importação e muitos outros sem filas nem burocracia. Saiba mais
em www.acp.pt/Automovel/Documentos-e-fiscalidade
5. ACP Mediação de Seguros: O ACP Mediação de Seguros tem como prática procurar a melhor solução para cada
sócio, após a análise das propostas das Seguradoras que operam em Portugal e recomendar a que melhor se
adequa a cada caso. Em caso de algum problema/discordância entre o particular e a seguradora, somos nós,
Instituição ACP, que representamos o cliente junto das seguradoras, não estando o particular “sozinho” numa
negociação. O ACP Mediação de Seguros tem soluções que lhe permitem sentir-se seguro, estar tranquilo em
qualquer situação e sempre ao melhor preço.
6. Dos 0 aos 17 anos os sócios juniores estão isentos de quota e podem usufruir de todas as vantagens (inclusive do
médico em casa se os pais ou avós forem sócios).
7. Desconto em telecomunicações: A Vodafone disponibiliza condições vantajosas para as suas necessidades de
comunicação e navegação. Conheça as várias opções.
8. Desconto em mais de 5.000 parceiros (farmácias, ginásios, hotéis, restaurantes, lojas de vestuário, supermercados,
universidades, etc.). Conheça todos os parceiros em www.acp.pt/Servicos/Descontos.
9. Acesso ao serviço jurídico especializado em direito estradal, que permite ajuda na resolução de multas, serviço de
alertas ACP (evitando multa através de avisos das datas para pagamento de IUC, para fazer inspeção automóvel
ITV, para renovação da carta condução/cartão cidadão/passaporte).
10. Assistência técnica no lar: serviços de eletricista, pichelaria, pintura e muitos outros com preços controlado,
orçamentos grátis e controlo de qualidade.
11. Outros serviços: Oficinas de serviços rápidos em Lisboa, Almada e Porto; venda de usados com garantia ACP;
Escola de condução; Agência de Viagens; Financiamento automóvel; outros clubes como Clássicos e Golfe.
12. Adicionalmente o sócio poderá efetuar o pagamento parcial ou total da sua quota de sócio com os pontos BP:
1 ponto/1litro= 1 cêntimo.
13. Acesso ao cartão ACP Master (apenas para particulares): é um cartão de crédito que ao ser usado para
pagamento na BP dá um desconto adicional de 4% a somar aos 6 ou 9 cêntimos por litro concedidos pelo cartão
de sócio ACP e que ainda podem acumular com o desconto em bomba. Desconto de 1% de desconto sobre todas
as restantes compras efetuadas com o cartão ACP Master.
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