Caro/a Sócio/a,
A Olival Social tem procurado melhorar as condições que oferece aos seus sócios. Neste sentido,
aderiu recentemente ao Cashback World, um cartão que lhe atribuirá benefícios numa alargada
rede de empresas aderentes tanto no país como no estrangeiro.
O Cashback World é uma comunidade de compras internacional que permite aos membros
receberem benefícios de compras gratuitos sempre que fizerem compras numa loja aderente
(loja local ou online). O que são benefícios de compras? Até 5% de Cashback (dinheiro de volta)
sobre o valor total da compra mais Shopping Points que podem ser trocados por Shopping Point
Deals oferecidos pelas Empresas Aderentes.
Cashback é o valor que será acumulado na sua conta pessoal no Cashback World e que lhe será
transferido para a sua conta bancária, sempre que tenha acumulado um montante mínimo de
5,00 €. Assim sendo, apesar de no momento da compra pagar o valor total do artigo/serviço
adquirido, irá receber de volta até 5% desse mesmo valor.
Com o Cashback World poderá usufruir de benefícios em mais de 75.000 empresas, não
necessitando de apresentar e cartão de sócio da Olival Social com vinheta atualizada. O Pingo
Doce, a Repsol, a Fnac, o El Corte Ingles, o Ebay ou a Decathlon são algumas das lojas aderentes.
Poderá ter benefícios em lojas, restaurantes, museus, viagens, farmácias, clínicas, entre outros.
Para tal, basta contactar a Olival Social e solicitar um cartão Cashback.
Sugerimos que faça o download gratuito da aplicação Cashback World para o smart phone. Lá
terá o seu cartão digital que poderá mostrar nas lojas para obtenção de benefícios, para além
de poder ir controlando o seu perfil, o valor acumulado em Cashback, os pontos acumulados, as
lojas aderentes mais próximas, entre outros.
Caso tenha dificuldade ou dúvidas sobre o sistema Cashback, os serviços administrativos da
Olival Social estão disponíveis para o receber e ajudar.
Caso pretenda que os seus familiares usufruam igualmente dos benefícios do Cashback World,
poderemos registar mais elementos.
Qualquer dúvida, não hesite em contactar-nos para olivalsocial@gmail.com ou 227 652 206 /
960 426 922.
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