Automóvel Club de Portugal
Fundado em 1903, o ACP é o maior clube português,
com mais 250 mil sócios;
O ACP é uma Instituição de Utilidade Pública que
promove a segurança rodoviária e a qualidade de vida
dos seus sócios;
Os serviços e produtos que disponibiliza, são para
utilização exclusiva dos seus sócios.

Vantagens para a AERLIS
Desconto BP com
Cartão de Sócio ACP

Mediação Seguros

Oficinas ACP Serviços Rápidos

Serviço
Documentação

ACP Viagens

Assistência Jurídica
(estradal)

ACP Saúde

Médico em casa

Assistência técnica ao
domicílio

… e acesso a mais de 5.000 parceiros pelo país!
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Desconto em combustíveis
Desconto no Combustível BP com Cartão de Sócio

Pode usar o seu cartão de sócio ACP em mais de 400 postos BP em Portugal.
O desconto em combustível com o cartão de sócio ACP é imediato e tem os seguintes valores:
•

6 cêntimos / litro todos os dias nos combustíveis Simples, acumulável com desconto em bomba,
podendo atingir o valor até 12 cêntimos / litro;

• 9 cêntimos / litro todos os dias nos combustíveis ULTIMATE, acumulável com desconto em
bomba, podendo atingir o valor até 12 cêntimos / litro;
• 10 cêntimos / litro aos dias 10, 20 e 30 de cada mês, acumulável com desconto em bomba,
podendo atingir o valor até 15 cêntimos / litro;
• 15 cêntimos / litro aos dias 15 de cada mês, nos combustíveis ULTIMATE;

Ao abastecer a sua viatura uma vez ao dia 10, 20 ou 30 do mês e um outro abastecimento nos restantes
dias do mês poupa por ano um mínimo de 96 € (2 depósitos X 50 litros/mês X 8 cêntimos X 12 meses).
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As outras vantagens
Cartrack

Mediação de Seguros

Gestão de Frotas com
localização.

Com condições excecionais.

• Sistema complementar de Anticarjacking com imobilização de
viaturas usando um sistema
integrado e sofisticado

• Seguros automóvel nas
Companhias protocoladas com a
Mediação de Seguros do ACP

• Seguros de acidentes de trabalho

• Permite controle de custos de
combustível, aumento de
produtividade e limita impacto de
imponderáveis

• Seguros de Responsabilidade Civil

• Custo controlado e ROI garantido

• Seguros de Saúde.

• Sala de controlo e Segurança 24
horas.

Solicite-nos as suas simulações

Informações adicionais

• Seguros de Multirrisco Comércio e
Indústria

Serviços rápidos
Oficina em Lisboa e Porto
• Recolha e entrega de viaturas
• Peças de marca
• Pré-inspeção (ITV): preparamos a
sua viatura para a inspeção
• Inspeção (ITV): levamos a sua
viatura à inspeção
• Teste diagnóstico: vistoria de
segurança através da análise de 40
pontos da viatura
• Pequenas reparações
• Lavagem

As outras vantagens
ACP Usados
• Acesso a viaturas certificadas,

ACP Condução
• Campanha para novas adesões

ACP Atualidade
• Noticias do clube

com menos de 4 anos, sem

empresariais a Sócio Prata sem

• Revista ACP

acidentes nem incidentes, com

Assistência para a empresa ao

• Autoclube

valores abaixo dos de mercado.

indicar um candidato / aluno.

• Agenda de eventos

• Garantia 2 anos.

• Oferta de quota válida por 1 ano
para empresa e candidato/aluno.
• Campanha Especial da Escola de
Condução com desconto no
pacote de aulas para o candidato

Ver na rede a sua viatura

/aluno.
• Emissão de fatura em nome da
empresa.

• Passatempos
• Workshops

Serviços exclusivos
Documentação
• Rapidez e facilidade, integrando
diversos serviços de renovação
de Carta de Condução, Licença
Internacional de Condução e
Documento Único Automóvel
• Apoio à importação de veículos
• Serviço inovador de renovação
da carta de condução em casa,

no escritório ou empresa.

ACP Viagens
• Ofertas de férias e lazer a
preços exclusivos para sócios.
• Viagens exclusivas
• Grandes viagens
• Circuitos
• Cruzeiros
• Praias
• Promoções
• Fins de semana
• Viagens à medida e feiras
profissionais

Apoio Jurídico
• Aconselhamento jurídico em
questões e litígios
relacionados com automóvel

ACP Caravanismo
• Carta de Campista
(Documentação)
• Ofertas em Caravanismo
• Auto-caravanismo

• Montanhismo

ACP Saúde
A

ACP Saúde

Agora, os Sócios Empresas do ACP já tem um plano de saúde incluído com o seu cartão de sócio ACP.

•
•
•
•

Acesso à rede ACP Saúde com mais de 18.000 prestadores médicos
Consulta de clinica geral e especialidades com valor entre 34€ a 39€ (pediatria entre 39€ a 44€)
Exames a preços convencionados
Abrange gratuitamente os seus filhos ou netos, desde que inscritos como sócios, associados à sua ficha e
acompanhados pelo encarregado de educação no ato médico.

Rede médica ACP

Consulte todas as informações e preços

• Médico em casa, consulta por 10€
• Enfermeiro ou Fisioterapeuta em casa visita por 5€ + tratamento.
• Análises em casa visita por 20€ + custo das análises
• Medicamentos ao domicilio em Lisboa e Porto
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Serviços exclusivos
A

Assistência técnica ao domicílio

O ACP proporciona um serviço de assistência técnica ao domicílio exclusivo para sócios com soluções
para os mais diversos problemas.
Um cano que fura, uma torneira que pinga, uma janela partida, uma parede com humidade ou um problema no
soalho. Problemas que exigem respostas rápidas, à medida das necessidades.
Para chamar a assistência técnica ao domicílio ou obter mais informações, basta ligar 808 22 22 22 (custo
de chamada local, 24h/365 dias)
Vantagens
•
•
•
•
•

Deslocação gratuita
Serviço com cobertura nacional
Atendimento 24h/365 dias (serviços não urgentes: dias úteis, das 8h às 18h)
Controlo de qualidade sobre os serviços prestados
Preço da mão de obra/hora: 20 € + IVA, garantido em qualquer serviço protocolado (ver condições gerais).
Na 2ª hora e seguintes, o valor a pagar será fracionado por meias horas (10 € cada meia hora + IVA).
Assistência técnica ao domicílio
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A Oferta ACP para Empresas
Descontos em parceiros ACP
Descontos em mais de 5.000 parceiros, na saúde,

alojamento, restauração, área automóvel e muitos outros,
com serviços para sócios das mais variadas idades e interesses.
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A Oferta ACP para AERLIS
Cartão ACP
Valor unitário cartão € 31,20 sendo necessário preenchimento
do formulário de adesão ACP/AERLIS remetendo por mail
para parcerias@aerlis.com
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A Oferta ACP para AERLIS
Cartão ACP
Valor unitário cartão € 62,40 para 1 viatura com 2 serviços
gratuitos de assistência em viagem ACP, sendo necessário
preenchimento do formulário de adesão ACP/AERLIS

remetendo por mail para parcerias@aerlis.com
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