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Em parceria com a melhor livraria portuguesa online Wook, a Ocidental Seguros desenvolveu
uma campanha especificamente para si.
Acesso por 30 dias sem qualquer custo ao site da Escola Virtual: www.escolavirtual.pt.
A Escola Virtual é uma plataforma de apoio ao ensino escolar que permite testar e avaliar os
conhecimentos adquiridos pelos alunos.
Esta oferta implica a subscrição de um seguro de Acidentes Pessoais e uma encomenda de
livros escolares em Wook.pt até 30 de setembro.
Esta campanha é válida de 1 de julho a 3 de setembro de 2017.
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Código Promocional
Ao subscrever um seguro de Acidentes Pessoais numa sucursal Millennium bcp ou através
do site www.millenniumbcp.pt, irá receber uma mensagem escrita no seu telemóvel com o
código promocional.

A partir de 20 de setembro, a Wook enviará as chaves de acesso à plataforma Escola
Virtual. As chaves de acesso são diferentes dos códigos promocionais.

Quando usar o código promocional?
Após selecionar os livros escolares, quando avançar para o pagamento da
sua encomenda, irá encontrar uma caixa com a palavra checkout e surgirá
um campo igual ao da imagem abaixo, onde deve ser introduzido o código
promocional.
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Ativação do Código 1/2

Após receber as chaves de acesso enviadas pela Wook, terá 30 dias para navegar e
utilizar todas as funcionalidades da plataforma Escola Virtual.

Como ativar a oferta?
Para poder beneficiar desta oferta, deve aceder ao site
www.escolavirtual.pt e clicar na opção “Ativar Códigos”.
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Ativação do Código 2/2

Ao clicar na opção “Ativar Códigos” será encaminhado para uma nova página, onde deve
selecionar a opção “Acesso Experimental” e introduzir a chave de acesso que recebeu da Wook.

No campo “Código”, deve inserir a chave de acesso e de seguida clicar
em “Validar Código”. Caso seja validado, deve clicar em avançar.
Se o código não for validado, deve contactar a Wook através do seguinte
link: http://www.escolavirtual.pt/apoio-ao-cliente/contacto/.
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Acesso à Plataforma Escola Virtual
Ao aceder à plataforma Escola Virtual, iniciar-se-á a contagem dos 30 dias para navegar e
utilizar todas as funcionalidades.
Atenção: Não precisa de utilizar o código assim que o receber, mas sim na data que
entender.
Por exemplo: numa altura mais perto de testes ou exames de final de período escolar.
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Fim do Período de Experimentação

Fim do período de experimentação
A Wook irá informá-lo quando se estiver aproximar o final do período de experimentação.
Caso exista interesse, é possível manter a conta da Escola Virtual até ao final do ano letivo,
podendo beneficiar de um desconto atribuído pela Wook que poderá atingir os 50%.
O cálculo do valor do desconto é atribuído de acordo com a altura em que seja ativa a conta.
Por exemplo: se manifestar interesse na ativação da conta em outubro/novembro de 2017 vai
beneficiar de um desconto maior. Se manifestar essa intenção em fevereiro/março de 2018
terá condições menos vantajosas.

Contacto Wook
Caso o cliente não receba esse contacto ou pretenda ativar a Escola Virtual
antes do contacto da Wook, pode efetuar esse pedido através do formulário
disponível no site da Escola Virtual.

Esse é o meio de contacto preferencial, com uma equipa de apoio ao Cliente
pronta para responder ou ligar em 24 horas.
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Resumo da Campanha

Receção de sms
com o código
promocional.

Perto do final da oferta, a
Wook irá contactá-lo para
ativar a Escola Virtual com
um desconto especial.

Inserir código
promocional no
momento de
compra de livros
escolares até 30 de
setembro.

Quando efetuar
ativação, tem 30
dias de acesso a
todas as
funcionalidades.

Wook envia a partir
de 20 de setembro as
chaves de acesso à
plataforma Escola
Virtual.

Ativar código na
plataforma
Escola Virtual.
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Termos e Condições

Os Termos e Condições da Escola Virtual podem ser consultados em www.escolavirtual.pt.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Pode
consultar esta e outras informações em www.ocidental.pt.
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Campanha Wook – Seguro de Acidentes
Pessoais

