Cartão C.A.S.A. para “Amigos da CASA”
Cartão de desconto em várias lojas aderentes
A Associação C.A.S.A. funciona em regime de voluntariado, contando actualmente com mais de
400 voluntários, e consegue garantir o apoio diário a vários milhares de pessoas sem abrigo e
carenciadas por todo o país.
Para o desenvolvimento desta actividade não dispomos de qualquer apoio institucional pelo que
estamos sempre na contingência de recorrermos ao apoio de entidades que possam ser
sensíveis a esta problemática dos desequilíbrios sociais, com relevo para a franja das camadas
mais débeis.
O sucessivo aumento da solicitação e as crescentes dificuldades encontradas para fazer face a
este aumento levou-nos a ponderar a criação deste estímulo para constituição de um grupo de
Amigos da CASA, que consistiu na criação de um cartão CASA.
Trata-se de um cartão disponibilizado aos Amigos da CASA que dá um desconto em várias lojas
aderentes, sendo a percentagem de desconto a acordada com o responsável do
estabelecimento.
No nosso site pode consultar uma lista actualizada dos estabelecimentos aderentes.
O estabelecimento aderente poderá cancelar a sua adesão em qualquer altura embora se
solicite uma antecedência da ordem dos 3 meses para que se proceda a uma adequada
comunicação aos associados e a uma maior familiarização com a lista actualizada de
estabelecimentos adererentes, que estará sempre disponível no nosso site. O mesmo se aplica
em relação a uma alteração das percentagem de desconto.
O desconto será concedido pela simples exibição do cartão, podendo no entanto ser exigida a
apresentação de documento de identificação, uma vez que o cartão é pessoal e intransmissível,
embora em alguns casos possa ser usado pelas pessoas que acompanhem o associado
detentor do cartão.
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Para a obtenção do cartão de Amigo da C.A.S.A. deverá regularizar antecipadamente as suas
contribuições para se garantir que só beneficiam da posse do cartão os Amigos que tenham a
situação regularizada.
O custo do cartão será de 35euros anuais. Este valor corresponde a um valor mensal inferior
a 3 euros e para receber o cartão deverá fazer o pagamento antecipado de 1 ano, que
corresponde ao período de validade do cartão.
Os cartões serão efectuados a partir do dia 25 de cada mês e a entrega demorará em média
entre cerca de 5 a 10 dias uteis, sendo enviado para a morada indicada.
Só receberá o cartão nos dias subsequentes se a transferência der entrada até ao dia 25.
Quando lhe for enviado o cartão será também enviado recibo que será válido para efeitos de
IRS.
Agradecemos o apoio prestado com a sua inscrição como Amigo da C.A.S.A.
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