ARCA DO TESOURO
Sobre a Arca do Tesouro
A Arca de Soluções é única Empresa cuja utilização gratuita paga para ser accionada!

Saiba Como…
1. Por cada serviço por si solicitado e concretizado, ganha euros ou pontos.
2. Por cada serviço solicitado por outrem, por si recomendado, que seja concretizado, ganha
euros ou pontos.
3. Cada serviço solicitado e concretizado de actividades relacionadas com construção civil,
permite-lhe ganhar 5 € que pode ver creditado na sua conta bancária, com um simples
clique.
4. Cada serviço solicitado e concretizado, de outras actividades, vale 10 pontos.
5. Por cada mil pontos acumulados pode trocá-los por prémios ou euros (100 pontos
equivalem a 5 €).
6. A Arca do Tesouro beneficia igualmente quem nos recomendar profissionais competentes
e devidamente credenciados, sendo creditados na conta de quem recomenda, 5€ (se se
tratar de uma área geral), ou 20 € (se se tratar de qualquer área relacionada com a
construção civil), desde que confirmado o recebimento da jóia de adesão anual (via
transferência bancária ou cheque), pela parte do novo parceiro inscrito.

Os Prémios
1. Vale de crédito no valor de 50 € a utilizar em alojamento, desconto de viagem, bilhetes de
camionagem, comboio, avião, etc.
2. Voucher de refeição, para duas pessoas, no valor de 50 €.

3. Voucher de 50 € a utilizar em serviços da nossa rede de montante igual ou superior a esta
quantia.

Como Proceder
1. Basta conhecer alguém que necessite de um serviço bastando para isso inscrevê-lo no
nosso site e solicitá-lo de duas maneiras:
a) Estando já inscrito como utilizador fornece os dados de quem necessita do serviço,
local, data, etc., e coloca o seu código de utilizador no campo de quem recomenda

(no final do campo de inscrição do Novo Utilizador/Novo Parceiro). Automaticamente
fica registado e é acumulado em euros ou pontos, em caso de concretização, após a
finalização do mesmo.
b) A pessoa que necessita do serviço inscreve-se e cita o seu código de utilizador como
referência. Após o serviço ter sido aceite e concretizado receberá creditado na sua
conta corrente, de utilizador, em euros ou pontos.
2. Quando um serviço é solicitado directamente pelo utilizador, com recomendação sua, os
euros ou pontos apenas são creditados na conta de quem recomenda, desde que o
serviço seja concretizado.
3. Se já é nosso utilizador e pedir um serviço os euros ou os pontos são também creditados
na sua conta corrente de utilizador, desde que o serviço seja concretizado.
4. Todo o profissional que se inscreva na Arca de Soluções recomendado por alguém, seja
ele parceiro ou utilizador, deve colocar no campo respectivo (“recomendado por”) quem o
recomendou, preenchendo no campo estabelecido para o efeito o nome ou o número de
quem o recomenda. Serão assim creditados na conta de quem recomenda, 5€ (se se tratar
de uma área geral), ou 20 € (se se tratar de qualquer área relacionada com a construção
civil), desde que confirmado o recebimento da jóia de adesão anual (via transferência
bancária ou cheque), pela parte do novo parceiro inscrito.
5. Todos os valores serão pagos se assim solicitado, para a conta de quem recomenda
(desde que o seu NIB esteja devidamente identificado na sua área privada, seja de”
utilizador” ou de “parceiro”), assim que atingirem o valor de 50€, ou quantias superiores a
esta.

