A peça
que faltava
Ao abrir Conta connosco,
completamos a sua vida.
E, se já for nosso Cliente, também.
Nesse caso, para poder aceder à campanha, envie email com o seu NIF ou N.º de Conta
para worksites@activobank.pt

Código Promocional
WSB505888
Abertura de Conta condicionada à aceitação do Cliente pelo Banco, nos termos da sua política de aceitação de Clientes. Depósito
mínimo inicial de 100€ para abertura de Conta online e, excecionalmente no âmbito desta parceria, nos Pontos Activo. Abertura de
Conta online disponível, apenas, para Contas individuais e com o Documento de Identiﬁcação Cartão de Cidadão. Fora do âmbito desta
parceria, a abertura de Conta nos Pontos Activo tem o depósito mínimo inicial de 500€. O depósito mínimo inicial de 100€ também é
aplicável à abertura de Contas Ordenado e abertura de Conta por estudantes, independentemente da parceria. O montante do
depósito inicial é saldo em Conta, ﬁcando inteiramente à disposição do Cliente. Isenção da comissão de manutenção de Conta à
Ordem
Campanha válida de 1 de novembro a 31 de dezembro de 2021
Para mais informações, visite-nos num Ponto Activo.
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O match perfeito para
uma vida mais simples
Sem comissão de
manutenção de Conta
Sem comissão de disponibilização
de Cartão de Débito
Sem comissão de disponibilização
de Cartão de Crédito (1)
TAEG 15,0% | TAN 13,700%
Transferências para a Zona Euro
e MBWAY sem custos
Pontos Activo com horário alargado
e abertos ao sábado

É um descanso.
As vantagens das páginas seguintes são
cumulativas.
Por isso, quanto mais produtos e serviços
contratar, mais vales irá receber.
(1) Cartão de Crédito Visa Classic: TAEG de 15,0%, TAN de 13,700% para um limite de Crédito de 1.500€ pago em 12 prestações
mensais iguais de capital acrescido de juros e encargos. Isento da comissão de disponibilização anual. Acresce Imposto do Selo.
Pedido sujeito a análise de risco de Crédito.
Para mais informações, visite-nos num Ponto Activo.

Campanha válida de 1 de novembro a 31 de dezembro de 2021
Para aceder a estas condições, use o seu código promocional

Vale Odisseias de 15€

pelos primeiros 100€ em compras com Cartão de Crédito
TAEG 15,0% | TAN 13,700%

(2)

(1)

(1) Cartão de Crédito Visa Classic: TAEG de 15,0%, TAN de 13,700% para um limite de Crédito de 1.500€ pago em 12 prestações mensais
iguais de capital acrescido de juros e encargos. Isento da comissão de disponibilização anual. Acresce Imposto do Selo. Pedido sujeito a
análise de risco de Crédito. O vale não será atribuído a Contas Cartão que registem incumprimento de pagamento do saldo em dívida.

(2) Atribuição vale Odisseias: novos e atuais Clientes particulares
do ActivoBank, com idade ≥ 18 anos que, durante o período desta
campanha, façam abertura de Conta Cartão de Crédito Visa e
completem 100€ em compras até 31/01/2022. Serão
consideradas, apenas, as compras na rede Visa, ﬁcando
excluídos pagamentos com MBWAY/ MBNET e pagamento de
serviços.
Vale Odisseias:
Pessoal e intransmissível, não convertível em dinheiro. Acumulável apenas com as restantes vantagens desta campanha. Enviado até 30
dias após a veriﬁcação do cumprimento dos critérios. Válido para utilização no Site www.odisseias.com até 30/12/2022. Poderá ser usado
em mais do que uma compra até esgotar o saldo existente.
Para mais informações, visite-nos num Ponto Activo.
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Vale Odisseias de 25€

(3)

ao investir um montante ≥ 5.000€

Tome a sua decisão de investimento com o nosso
Aconselhamento Pontual (4)
(3) Esta vantagem destina-se a novos e atuais Clientes
particulares do ActivoBank, com idade ≥ 18 anos que, durante o
período desta campanha, façam a subscrição de um produto de
investimento no seguimento do Serviço de Aconselhamento para
Investimento no valor mínimo de 5.000€. Atribuição de apenas
um vale por Cliente, independentemente do número de
subscrições.
(4) Aconselhamento Pontual: Conheça o nosso novo serviço de Aconselhamento Pontual onde esclarecemos todas as dúvidas para
ajudá-lo a atingir os seus propósitos de Investimento. Saiba mais sobre o serviço de Aconselhamento Pontual num Ponto Activo.
PUB. NÃO DISPENSA A CONSULTA DA INFORMAÇÃO PRÉ-CONTRATUAL E CONTRATUAL LEGALMENTE EXIGIDA.
As informações constantes neste documento têm caráter meramente informativo e não constituem recomendação de investimento nem
dispensam a consulta de todos os documentos legais e obrigatórios. O investimento em instrumentos ﬁnanceiros, pressupõe a
habilitação do Cliente ao abrigo da Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros (DMIF II). Assim, para que o ActivoBank possa
apurar se se encontra habilitado a negociar produtos ﬁnanceiros, terá de preencher um questionário a que poderá aceder no Site do
ActivoBank > Conﬁgurar > Perﬁl > Questionário DMIF
Vale Odisseias:
Pessoal e intransmissível, não convertível em dinheiro. Acumulável apenas com as restantes vantagens desta campanha. Enviado até 30
dias após a veriﬁcação do cumprimento dos critérios. Válido para utilização no Site www.odisseias.com até 30/12/2022. Poderá ser usado
em mais do que uma compra até esgotar o saldo existente.
Para mais informações, visite-nos num Ponto Activo.
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Vale
Odisseias
de
30€
ao contratar um dos Créditos ≥ 5.000€

Redução da taxa
(6)
de Crédito Pessoal em 1%
TAEG 9,2 | TAN 7,000%
TAEG 8,1% | TAN 6,000%

Redução da taxa
(7)
de Crédito Automóvel em 1%
TAEG 8,6 | TAN 6,400%
TAEG 7,4% | TAN 5,400%

(5)

Redução da taxa
de Crédito ECOActivo (8)em 1%
TAEG 7,9% | TAN 6,250%
TAEG 6,8% | TAN 5,250%

Redução da taxa
(9)
em 0,1% de Crédito Formação em 0,1%
TAEG 3,6% | TAN 2,900%
TAEG 4,4% | TAN 3,100%
TAEG 3,5% | TAN 2,800%
TAEG 4,3% | TAN 3,000%
Redução da taxa
e Crédito + Energia

(10)

(5) Esta vantagem destina-se a novos e atuais Clientes particulares do ActivoBank, com idade ≥ 18
anos que, durante o período desta campanha, façam um pedido de Crédito ≥5.000€ através de um
Ponto Activo ou do nosso Atendimento Telefónico +351 210 030 700 Linha de Apoio disponível dentro
e fora de Portugal, com atendimento personalizado em dias úteis e feriados com bolsa nacional
(8h-22h), sábados (10h-20h), domingos e restantes feriados (12h-20h). Atendimento automático
disponível 24 horas/dia. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o
seu operador de telecomunicações. Atribuição de apenas um
vale por Cliente, independentemente do número de operações de Crédito.
(6) Crédito Pessoal: TAEG 8,1%, TAN 6,000%, prestação mensal de 97,22€, para um exemplo de ﬁnanciamento de 5.000€ a 60 meses.
Montante total imputado ao consumidor de 6.017,20€, incluindo comissão de abertura de Crédito de 50€, juros, Imposto do Selo pela
utilização do Crédito e sobre os juros e comissão. Comissão de abertura de Crédito de 1% sobre o valor ﬁnanciado, com o valor mínimo
de 10€ e máximo de 150€. Sujeito a decisão de Crédito.
(7) Crédito Automóvel: TAEG 7,4%, TAN 5,400%, prestação mensal de 95,77€, para um exemplo de ﬁnanciamento de 5.000€ a 60 meses.
Montante total imputado ao consumidor de 5.930,20€, incluindo comissão de abertura de Crédito de 50€, juros, Imposto do Selo pela
utilização do Crédito e sobre os juros e comissão. Comissão de abertura de Crédito de 1% sobre o valor ﬁnanciado, com o valor mínimo
de 10€ e máximo de 150€. Sujeito a decisão de Crédito.
(8) Crédito Pessoal ECOActivo: TAEG de 6,8%, TAN de 5,250%, prestação mensal de 143,51€, para um exemplo de ﬁnanciamento de
10.000€ a 84 meses. Montante total imputado ao consumidor de 12.422,84€, incluindo comissão de abertura de Crédito de 100€, juros,
Imposto do Selo pela utilização do Crédito e sobre os juros e comissão. Comissão de abertura de Crédito de 1% sobre o valor ﬁnanciado,
com valor mínimo de 10€ e máximo de 150€. Sujeito a decisão de Crédito.
(9) Crédito Formação: TAEG de 3,5%, TAN de 2,800%, para um exemplo de um ﬁnanciamento de 15.000€ a 120 meses, com período de
carência de capital de 36 meses (período de utilização de 24 meses com uma prestação mensal de 18,20€ + 12 meses de período
suplementar eventual de carência de capital com uma prestação mensal de 36,40€) e prazo de amortização de 84 meses com uma
prestação mensal de capital e juros de 197,61€ (prazo total 120 meses). Montante total imputado ao consumidor de 18.087,24€,
incluindo juros, Imposto do Selo pela utilização do Crédito e sobre os juros. Sujeito a decisão de Crédito.
(10) Crédito Pessoal + Energia: TAEG 4,3%, TAN 3,000%, prestação mensal de 132,67€, para um exemplo de ﬁnanciamento de 10.000€ a
84 meses. Montante total imputado ao consumidor de 11.512,28€, incluindo comissão de abertura de Crédito de 100€, juros, Imposto
do Selo pela utilização do Crédito e sobre os juros e comissão. Comissão de abertura de Crédito de 1% sobre o valor ﬁnanciado, com
valor mínimo de 10€ e máximo de 150€. Sujeito a decisão de Crédito
Vale Odisseias:
Pessoal e intransmissível, não convertível em dinheiro. Acumulável apenas com as restantes vantagens desta campanha. Enviado até 30
dias após a veriﬁcação do cumprimento dos critérios. Válido para utilização no Site www.odisseias.com até 30/12/2022. Poderá ser usado
em mais do que uma compra até esgotar o saldo existente.
Para mais informações, visite-nos num Ponto Activo.
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Vale Odisseias de 60€

(11)

Novos Ordenados ≥ 1.250€ líquidos

(11) Válido para novos e atuais Clientes titulares de uma Conta ActivoBank, com
idade ≥ 18 anos, que domiciliem pela primeira vez um ordenado mensal líquido ≥
1.250€.
Considera-se primeiro ordenado domiciliado o valor creditado através de
transferência bancária devidamente codiﬁcada na origem com o código ISO “SALA”
ou “08”, sem que se tenha veriﬁcado nenhum ordenado domiciliado nos últimos 12
meses. Para que a domiciliação de ordenado seja considerada para efeitos de
campanha, deverá ser feita até 30 dias após o ﬁm da campanha.
Vale Odisseias:
Pessoal e intransmissível, não convertível em dinheiro. Acumulável apenas com as restantes vantagens desta campanha. Enviado até
30 dias após a veriﬁcação do cumprimento dos critérios. Válido para utilização no Site www.odisseias.com até 30/12/2022. Poderá ser
usado em mais do que uma compra até esgotar o saldo existente.
Para mais informações, visite-nos num Ponto Activo.
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Vale IKEA de 250€

(12)

na contratação do seu Crédito Habitação
TAEG 1,9% | TAEG 1,2%* com vendas associadas
facultativas
*Pressupõe a detenção dos seguintes produtos:
• Domiciliação do ordenado;
• Seguro Multirriscos associado ao Crédito, na Ocidental Seguros;
• Seguro Vida associado ao Crédito, na Ocidental Vida.
Exemplo para um consumidor de 30 anos – Financiamento de 100 mil euros, com hipoteca; valor de avaliação 150 mil euros;
LTV 67%; prazo de 30 anos. Produto Prestação indexada, ﬁnalidade Aquisição, Comissões iniciais (Comissão de Dossier,
Formalização e Avaliação) 748,80€; Despesas de contrato 470€; Imposto do selo de abertura de Crédito 600€; Prémio de
Seguro Multirriscos, com pagamentos mensais de 8,61€. Sujeito a análise de risco de Crédito.
TAEG sem vendas associadas facultativas 1,9% – TAN variável de 1,258% (Euribor 12 meses de setembro de 2021 de -0,492%
e spread base de 1,75%); Prémio de Seguro Vida mensal médio de 13,78€; 360 prestações mensais de 333,63€ – Montante
Total Imputado ao Consumidor de 129.983,61€.
TAEG com vendas associadas facultativas* 1,2% – TAN variável de 0,608% (Euribor 12 meses de setembro de 2021 de
-0,492% e spread contratado de 1,1%); Prémio de Seguro Vida mensal médio de 13,15€; 360 prestações mensais de 303,95€ –
Montante Total Imputado ao Consumidor de 119.073,54€.
Pressupõe a detenção dos seguintes produtos*:
(i) Domiciliação do ordenado na Conta associada ao empréstimo;
(ii) Seguro Multirriscos associado ao Crédito, na Ocidental Seguros**;
(iii) Seguro Vida associado ao Crédito, na Ocidental Vida**.
O ActivoBank é intermediário vinculado de Crédito Habitação do BCP em regime de exclusividade. Crédito Habitação
concedido pelo Banco Comercial Português, S.A. A concessão do Crédito está sujeita às regras macroprudenciais do Banco de
Portugal. A taxa de juro aplicada (TAN) pode assumir valores negativos em função da evolução do respetivo indexante.
PUB. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

(12) Vale IKEA: válido para novos e atuais Cliente que, durante o período desta campanha,
façam um Pedido de Crédito Habitação de valor igual ou superior a 100.000€, e se veriﬁque
funding até 30 dias depois do ﬁm da campanha. O vale será enviado até 30 dias após a
realização da escritura. A campanha confere um rendimento, estando sujeita à taxa
liberatória de 28%, correspondendo os 250€ ao valor da oferta já deduzido dessa retenção.
Caso opte, a nível de IRS, pelo englobamento, serão aplicadas as taxas de IRS aplicáveis ao
seu escalão. Limitado ao stock existente.
Voucher pessoal e intransmissível.
Para mais informações, visite-nos num Ponto Activo.
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Vale IKEA de 250€

(13)

na Transferência do seu Crédito Habitação
TAEG 1,7% | TAEG 1,1%* com vendas associadas facultativas
Pode ainda beneficiar das seguintes vantagens:
• Isenção das comissões de dossier (290€), avaliação (230€) e formalização (200€);
• Comparticipação da comissão de reembolso antecipado até ao máximo de 0,5% do capital transferido;
• Isenção das despesas do contrato de mútuo com hipoteca do Crédito Habitação Transferido, quando celebrado por Documento
Particular Autenticado (526,25€).
Condições válidas exclusivamente para transferências de Outras Instituições de Crédito, se o montante total da operação for igual ou
superior 50.000€ e prazo igual ou superior 10 anos. Condições válidas para propostas aprovadas até 31 de dezembro de 2021 e
contratadas até 31 de janeiro de 2022.

Exemplo para um consumidor de 30 anos – Financiamento de 100 mil euros, com hipoteca; valor de avaliação 150 mil euros; LTV
67%; prazo de 30 anos. Produto Prestação indexada, ﬁnalidade Transferência, Comissões iniciais isentas (Comissão de Dossier,
Avaliação e Formalização); Despesas de contrato 65€; Imposto do selo de abertura de Crédito isento; Prémio de Seguro
Multirriscos, com pagamentos mensais de 8,61€. Sujeito a análise de risco de Crédito.
Sujeito a análise de risco de Crédito.
TAEG sem vendas associadas facultativas 1,7% – TAN variável de 1,258% (Euribor 12 meses de setembro de 2021 de -0,492%
e spread base de 1,75%); Prémio de Seguro Vida mensal médio de 13,78€; 360 prestações mensais de 333,63€ – Montante
Total Imputado ao Consumidor de 128.229,81€.
TAEG com vendas associadas facultativas* 1,1% – TAN variável de 0,608% (Euribor 12 meses de setembro de 2021 de
-0,492% e spread contratado de 1,1%); Prémio de Seguro Vida mensal médio de 13,15€; 360 prestações mensais de 303,95€ –
Montante Total Imputado ao Consumidor de 117.319,74€.
Pressupõe a detenção dos seguintes produtos*:
(i) Domiciliação do ordenado na Conta associada ao empréstimo;
(ii) Seguro Multirriscos associado ao Crédito, na Ocidental Seguros**;
(iii) Seguro Vida associado ao Crédito, na Ocidental Vida**.
O ActivoBank é intermediário vinculado de Crédito Habitação do BCP em regime de exclusividade. Crédito Habitação
concedido pelo Banco Comercial Português, S.A. A concessão do Crédito está sujeita às regras macroprudenciais do Banco de
Portugal. A taxa de juro aplicada (TAN) pode assumir valores negativos em função da evolução do respetivo indexante.
PUB. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

(13) Vale IKEA: válido para novos e atuais Cliente que, durante o período desta
campanha, façam um Pedido de Transferência de Crédito Habitação de valor igual
ou superior a 100.000€, e se veriﬁque funding até 30 dias depois do ﬁm da
campanha. O vale será enviado até 30 dias após a realização da escritura. A
campanha confere um rendimento, estando sujeita à taxa liberatória de 28%,
correspondendo os 250€ ao valor da oferta já deduzido dessa retenção. Caso opte, a
nível de IRS, pelo englobamento, serão aplicadas as taxas de IRS aplicáveis ao seu
escalão. Limitado ao stock existente.
Para mais informações, visite-nos num Ponto Activo.
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quando encontra o Banco que
completa a sua vida

Vamos dar o
próximo passo?
Empresa:

UVE - Associação de utilizadores de veículos elétricos
Código:

WSB505888
Nome:

Duarte Cruz
Nº. de telemóvel:

Email:

Duartecruz@activobank.pt

Abra Conta aqui

Campanha válida de 1 de novembro a 31 de dezembro de 2021 para para novos e atuais Clientes maiores de 18 anos, que
abram Conta com o código da parceria e façam o depósito inicial. As vantagens identiﬁcadas nesta campanha não são
acumuláveis com outras que estejam a decorrer no ActivoBank. Vales Odisseias e IKEA limitados ao stock existente. O Banco
reserva-se no direito de alterar ou cancelar a presente campanha, sem aviso prévio, sempre que as condições de mercado
ou quais quer outras, relevantes, assim o determinem.
Publicidade**. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida
Informe-se em ActivoBank.pt | +351 210 030 700 Linha de Apoio disponível dentro e fora de Portugal, com atendimento
personalizado em dias úteis e feriados com bolsa nacional (8h-22h), sábados (10h-20h), domingos e restantes feriados
(12h-20h). Atendimento automático disponível 24 horas/dia. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver
acordado com o seu operador de telecomunicações. | Rua Augusta 84 1100-053 Lisboa
Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84, em Lisboa, com o capital social de 127.600.000,00 Euros, matriculado na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500734305. O Banco
ActivoBank, S.A., encontra-se autorizado, designadamente, a prestar serviços como Intermediário Financeiro registado junto da
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários sob o n.º 116, em 29 de julho de 1991, bem como serviços de venda com
aconselhamento como Agente de Seguros registado junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sob o
n.º 419501226, em 21 de janeiro de 2019. Autorização para mediação de Seguros dos Ramos Vida e Não Vida. Informações e
outros detalhes do registo podem ser veriﬁcados em www.asf.com.pt.
O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de Seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de Seguro
para serem entregues ao Segurador. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do Seguro, que são
integralmente assumidos pelo Segurador.

