
 
 

 
 

CARTÃO BP BONUS 
 
 
No seguimento da denúncia do acordo com a Petrogal, relativo ao 
cartão Galp Frota, e na prossecução da defesa dos interesses dos 
nossos sócios, o SNQTB celebrou um contrato com a BP Portugal para 
emissão de um cartão, Cartão BP Bonus, para os nossos associados. 
 
O Cartão BP Bonus, proporciona ao seu titular um desconto na 
aquisição de produtos regulares (gasóleo, gasolina e Premium Ultimate) 

nos postos de abastecimento da rede BP aderentes, de 6 (seis) 
cêntimos por cada litro de produtos adquiridos em Portugal 
Continental e 3 (três) cêntimos por cada litro de produtos 
adquiridos nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 
 
Apesar do referido desconto não ser acumulável com quaisquer outras 
promoções ou campanhas de desconto que estejam a decorrer, os 
utilizadores do cartão BP Bonus beneficiam sempre do melhor dos 
preços praticados (preço bomba - desconto ou preço referência - 
desconto cartão BP Bonus). Para além disso, caso no momento de 
abastecimento esteja em vigor uma promoção mais vantajosa, o posto 
pode aplicar o desconto mais favorável.  
 
Para garantir que o utilizador beneficia do melhor desconto, o cartão 
BP Bónus deverá ser sempre apresentado e aceite, 
independentemente da informação do operador. 
 
O titular do Cartão BP Bonus tem direito a cinco transacções diárias, 
correspondentes a um volume máximo global de €500,00 (quinhentos 
euros). Todas as transacções, para além do limite estabelecido, não 
beneficiarão de qualquer desconto através do Cartão BP Bónus. 
 
Para receber o seu Cartão BP Bonus, basta contactar os nossos 

serviços através do e-mail bpbonus@snqtb.pt ou via telefone número 
21 358 18 00. 
 
O roubo, extravio ou perda do Cartão BP Bonus, deverá ser comunicado 
ao SNQTB sendo que a emissão de um novo cartão terá um custo 
adicional de 5€ acrescido de IVA à taxa em vigor. 
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