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Dá merytu  

Regulamento  
  

  

No que consiste a Campanha #Damerytu  

Esta Campanha permite que todos os Meryters (profissionais utilizadores da plataforma 

merytu) devidamente registados e com conta completa na aplicação merytu recebam uma 

recompensa (a "Recompensa") por convidar novos utilizadores para a aplicação merytu (a 

"Campanha"). Só haverá lugar a Recompensa se quem referencia e quem é referenciado 

cumprirem os critérios constantes deste regulamento.  

  

Esta Campanha decorrerá entre 14 de abril de 2022 e 15 de junho de 2022 ("Período da 

Campanha"). Só haverá lugar a Recompensa se quem referencia e quem é referenciado 

cumprirem os critérios constantes deste regulamento dentro do Período da Campanha. Não 

haverá lugar a Recompensa se os critérios não forem cumpridos ou estiverem parcialmente 

cumpridos durante o Período da Campanha.  

  

Quem está elegível?  

Todos os Meryters devidamente registados na plataforma e com conta completa na aplicação 

estão elegíveis para esta Campanha. Só serão elegíveis para Recompensa novos registos na 

App.  
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O que é necessário fazer para ganhar a Recompensa?  

Para receber recompensa, o Meryter deverá convidar um amigo que ainda não esteja 

registado na App, maior de idade, e apto a completar conta na App de forma a realizar Gigs.  

Só serão elegíveis para Recompensa novos registos na App.  

Para tal, o Meryter deve partilhar com o amigo recém-chegado o seu código de referência 

(Menu – Dá merytu- Convida os teus amigos).  

Para ter acesso à Recompensa, o profissional referenciado deve completar todos os dados de 

conta e incluir o código de quem o referenciou. Após completar a conta ficará apto a receber 

convites de Gig.  

  

A Recompensa ficará disponível para Cashout do Meryter que referenciou e do Meryter 

referenciado, assim que o Meryter referenciado completar o seu 5.º Gig (Gigs superiores a 

um dia serão convertidos em unidades/dia para efeitos de Recompensa. Ex. 1 Gig de 3 dias 

irá ser contabilizado como 3 Gigs).  

  

Quais são os limites da Recompensa?  

Enquanto o Período de Campanha durar, não existe limite de referenciação. A Recompensa é 

paga ao Meryter que referencia e ao Meryter referenciado após o 5.º Gig deste uma única 

vez.  

Cada Meryter poderar referenciar amigos as vezes que pretender.  
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Informação Legal Diversa  

A presente Campanha poderá ser alterada, suspendida ou terminada por decisão da 

Merytucentric S.A, sem qualquer necessidade de aviso prévio.  

  

A Recompensa será paga através do Menu "Ganhos" da App, ficando o valor disponível para 

Cashout.  

  

A Recompensa será paga até 10 dias úteis após o 5.º Gig do Meryter que lhe der origem.  

  

O Meryter emitirá automaticamente através da aplicação uma Fatura/Recibo à Merytucentric 

S.A. no valor do montante pago a título de Recompensa desta Campanha.  

  

Se a Merytucentric S.A. por qualquer razão suspeitar do uso abusivo ou fraudulento da 

Campanha por parte de algum Meryter, reserva-se o direito de agir como considerar mais 

apropriado tendo em conta as circunstâncias.  

  

Esta Campanha é regulada pela lei portuguesa, sendo que qualquer litígio emergente da 

presente Campanha será competente o foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a 

qualquer outro.  

  

 


