BENEFÍCIOS PARA OS SÓCIOS
INFORMAÇÃO
1. Informação
Acesso privilegiado a informação sobre a instituição e as suas atividades através de e-mails e outra correspondência.
PRIORIDADE
2. Prioridade no acesso dos seus filhos à Creche e Jardim-de-Infância
Em caso de lista de espera para inscrição na nossa Creche e Jardim-de-infância, os seus filhos poderão gozar de
prioridade de acesso pelo fato do pai/mãe (ou a própria criança) ser sócio da instituição.
3. Prioridade no acesso dos seus pais ao Centro de Dia e Apoio Domiciliário
Em caso de lista de espera para inscrição no nosso Centro de Dia ou no Apoio Domiciliário, os seus pais poderão gozar
de prioridade de acesso aos lugares protocolados pelo fato do filho/filha (ou do próprio idoso) ser sócio da instituição.
DESCONTOS EM SERVIÇOS E PRODUTOS DA INSTITUIÇÃO
4. Pagamento de uma joia por agregado familiar
Se já for sócio/a e quiser associar os seus filhos ou o marido/esposa (ou outros elementos do mesmo agregado
familiar), os mesmos ficarão isentos da joia.
5. Isenção de joia para sócios clientes
Os nossos clientes da creche, jardim-de-infância, centro de dia e apoio domiciliário estão isentos do pagamento de joia.
6. Isenção de renovação de matrícula para clientes da creche e jardim-de-infância
Os nossos clientes da creche e jardim-de-infância estão isentos do pagamento da renovação de matrícula, desde que
sejam sócios há mais de 60 dias.
7. Desconto na época balnear
Redução de 10% do preço da época balnear para as crianças da Creche e Jardim-de-Infância.
8. Desconto em mensalidade
Redução de 10% na mensalidade a ser faturada no primeiro mês após o ato de inscrição como sócio para os utentes
de centro de dia e SAD.
9. Desconto em artigos
Redução de preço nas batas, chapéus, cadernetas…
FORMAÇÃO
10. Descontos na nossa Academia 360
Desconto nas formações e workshops promovidos pela Olival Social para jovens e adultos. Todas as ações atribuem
certificado de participação e focarão assuntos diversificados.
11. Desconto no nosso Clube Sénior
Os nossos sócios poderão beneficiar das atividades do nosso Clube Sénior a preços simbólicos.
LAZER
12. Descontos em passeios e excursões
Desconto nos passeios e excursões que serão realizados regularmente pela instituição a diferentes pontos de interesse
na região e no país.
SAÚDE E BEM-ESTAR
13. Protocolos com serviços de saúde
Descontos em clínicas e gabinetes na área da saúde e estética.
14. Transporte adaptado
Transporte adaptado para consultas médicas, mediante marcação prévia e disponibilidade de transporte, por
0,65€/km.
TRANSPORTES
15. Cartão Alves Bandeira
Descontos imediato de 8 cêntimos por litro, em todos os produtos combustíveis, de 30% nos AB LUBS (lubrificantes
marca Alves Bandeira), 15% nos produtos AB CAR CARE.
SEGUROS
16. Agência Fernando Gomes
Condições especiais nos seguros.

