Cartão Galp Frota Business
Apresentação e condições comerciais

A Galp Energia acaba de lançar o mais recente elemento da família de
cartões de combustível Galp Frota, o Galp Frota Business

Cartão Galp Frota Corporate

Cartão Galp Frota Profissional
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Cartão Galp Frota Business

Apresenta-se em seguida a proposta de valor do cartão para o Cliente,
bem como uma explicação de como este se utiliza
Cartão Galp Frota Business

Como aderir
e utilizar?

Proposta
de valor

 O que é o Galp Frota Business e
quais os seus atributos?
 Qual é a política comercial
associada ao cartão?
 Quais as vantagens para o
Cliente?
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 Como aderir ao Galp Frota Business?
 Como solicitar novos cartões?
 Como utilizar o cartão?

Informações
úteis

 Como fazer a gestão de cartões?
 Quais os produtos e serviços aos
quais se aplicam os descontos?
 Quais os canais disponíveis entrar
em contacto com a Galp Energia?

O Galp Frota Business é um cartão que proporciona um desconto imediato
em combustíveis, sem qualquer custo associado para o Cliente

• Este cartão é dirigido a Empresas com frotas de pequena e
média dimensão e para os Colaboradores dessas mesmas
Empresas

• Cartão de acesso a desconto imediato, sem meio de
pagamento associado

• Cartão nominativo identificando o seu detentor, utilizável na
maior rede de postos de abastecimento do país

• Desconto sobre o preço de bomba na aquisição de
combustíveis*

• Sem custos de adesão ou emissão de cartões para o Cliente
*Gasóleo Hi Energy, Gasóleo Gforce, Gasolina sem chumbo 95 Hi Energy, Gasolina sem chumbo 98 Hi Energy, Gasolina sem chumbo 95 Gforce ,Gasolina sem
chumbo 98 Gforce e GPL Auto
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O Galp Frota Business permite beneficiar de um desconto até 7 cênt./litro,
com um mínimo de 4 cênt./litro

Volume da transacção

Limites de utilização
Litros
60

• Desconto válido nos primeiros 60 litros
6 cênt./litro

de cada abastecimento (os litros
abastecidos acima deste valor não são
alvo de desconto)

7 cênt./litro

30
• Até 2 abastecimentos por dia
4 cênt./litro

0

120

Litros

• Até 120 litros com desconto por dia

Volume abastecido no mês anterior
• Até 1.500 litros com desconto por mês
• 4 cênt./litro – Para abastecimentos inferiores a 30 litros
• 6 cênt./litro – Para abastecimentos iguais ou superiores a 30 litros
• 7 cênt./litro – Para abastecimentos iguais ou superiores 30 litros e
consumo no cartão referente ao mês anterior superior a 120 litros.

Nota: Os valores de desconto indicados incluem IVA à taxa legal em vigor
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• O cartão terá aceitação apenas em
Portugal Continental

Para aderir, receber os seus cartões e começar a beneficiar de descontos,
consulte o portal online do cartão: http://galpfrotabusiness.galpenergia.com
 Apresentação do cartão após o
abastecimento e antes de efectuar
pagamento, sendo igualmente utilizável
na opção de pré-pagamento
 Exclusivo para Clientes empresariais e seus
Colaboradores ou Associados

 Não constitui um meio de
pagamento, apenas permite beneficiar
dos descontos

 Formulário de adesão no portal online:
http://galpfrotabusiness.galpenergia.com

• Contacto directo com o Gestor de Cliente

Aderir ao Galp
Frota Business

Pedir e receber
cartões

 Emissão gratuita de cartões,
com validade de 2 anos
 Recepção de cartões na morada
do Cliente
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Beneficiar de
descontos

Para beneficiar do desconto, o utilizador deve abastecer a viatura e
apresentar o cartão Galp Frota Business antes de efectuar o pagamento

• Após abastecer a
viatura, o utilizador deve
apresentar o seu cartão antes de
efectuar o pagamento, para
cálculo do desconto a atribuir

• Aceite em Portugal
Continental, na
rede de postos de
abastecimento da
Galp Energia
aderentes
• Não acumulável com descontos de
outras promoções ou campanhas,
excepto Fast Galp, nem com cartões
Frota Corporate e Profissional
• O cartão Frota Business não é um
meio de pagamento. O Pagamento
deve ser efectuado através de
qualquer outro meio disponível nos
PA´s aderentes: dinheiro, cartão de
crédito ou débito, etc
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Os descontos incidem sobre os abastecimentos de gasóleo e gasolina das
gamas Hi Energy e GForce e sobre as vendas de GPL Auto

Produtos e serviços aos quais se aplicam os descontos

Gasóleo
Hi Energy

Gasóleos

GPL Auto

Gasóleo
GForce
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Sem chumbo
95 Hi Energy

Sem chumbo
98 Hi Energy

Gasolinas

Sem chumbo
95 GForce

Sem chumbo
98 GForce

Meios para entrar em contacto com a Galp Energia no âmbito do Cartão
Galp Frota Business

• Portal online:
galpfrotabusiness.galpenergia.com

• Gestor de Cliente

• E-mail:
galpfrotabusiness@galpenergia.com

Contactos
Galp Energia

• Correio:
Apartado 1081, 1052-001 Lisboa

• Fax: 210 058 861

• Telefone: 707 508 408
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O portal online é o canal preferencial de contacto, sendo possível manter
uma gestão autónoma, completa e rigorosa da conta

http://galpfrotabusiness.galpenergia.com
O Cartão Galp Frota Business é totalmente suportado numa plataforma de gestão Online.
A partir do portal - http://galpfrotabusiness.galpenergia.com - o Cliente pode efectuar a gestão de todos os
seus cartões de forma autónoma, sem custos adicionais, 24h/por dia.
Com rapidez e segurança, o Cliente pode aceder neste portal, às seguintes funcionalidades:
• Informação sobre o Produto;
• Consulta de informações úteis;
• Formulário de adesão ao cartão Galp Frota Business;
• Gestão de Pedidos de Cartões;
• Reemissão de Cartões;
• Cancelamento de Cartões ;
• Consulta de transacções;
• Consulta dos descontos associados às transacções;
• Possibilidade de solicitar cartões massivamente.
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Perguntas mais frequentes

• Como aderir e solicitar cartões Galp Frota Business?
A partir do portal online do cartão Galp Frota Business é possível aderir ao cartão, solicitar novos cartões gratuitamente e
consultar toda a informação relativa à sua conta de Cliente

• A quem se destina o cartão Galp Frota Business?
O cartão Galp Frota Business destina-se a todos os Clientes empresariais e seus Colaboradores ou Associados

• Como utilizar o cartão Galp Frota Business?
Para beneficiar dos descontos do cartão Galp Frota Business basta apresentar o seu cartão após o abastecimento e antes de
efectuar o pagamento

• É possível utilizar um cartão Galp Frota Corporate ou Profissional para pagar a crédito transacções em que se
beneficia de descontos do cartão Galp Frota Business?
O cartão Galp Frota Business não é acumulável com Frota Corporate ou Profissional, pelo que o Cliente terá que optar por
utilizar apenas um dos cartões em cada transacção

• É possível acumular pontos Fast Galp em transacções com o cartão Galp Frota Business?
O cartão Galp Frota Business é acumulável com Fast Galp, pelo que o Cliente poderá usufruir de ambos os benefícios
(desconto e pontos) e utilizar ambos os cartões em cada transacção

• O que se entende por desconto válido nos primeiros 60 litros de cada abastecimento? Se efectuar 2
abastecimentos de 40 litros?
O Cliente se abastecer 61 litros, tem apenas desconto nos primeiros 60 litros. Caso efectue 2 abastecimentos de 40 litros, tem
desconto na totalidade pois cada abastecimento não ultrapassa os 60 litros.
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