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Conta Ordenado BPI Protocolos
Domicilie de forma automática o seu vencimento numa Conta Ordenado BPI Protocolo (TAEG
12,3%) e beneficie de vantagens únicas.

Redução de custos na gestão do seu dia-a-dia
Isenção da comissão de manutenção;
Isenção das anuidades dos Cartões de Débito1 para dois titulares;
Isenção da 1ª anuidade dos Cartões de Crédito BPI (TAEG 15,2%)2, no valor de € 15 ou Prémio
(TAEG de 15,4%)2 no valor de € 14 ou BPI Gold (TAEG 16,8%)2 no valor de € 50.

Condições especiais para a concretização dos seus projectos
Acesso a um descoberto até 100% do valor líquido do ordenado e com reembolso mensal (TAEG
12,3%)3;
Vantagem adicional no acesso aos Depósitos a Prazo DP Valor 4 e DP Valor 6;
Isenção do custo de avaliação na contratação de qualquer Solução de Crédito Habitação BPI;
Taxas de juro atractivas nas Soluções BPI Automóvel.

Ofertas para a sua segurança
Oferta de um Seguro de Responsabilidade Civil4;

Notas
1

Anuidade do Cartão BPI Electron: € 15 (a este valor acresce Imposto do Selo).
As TAEG são calculadas para um exemplo de crédito de € 1.500 para o Cartão BPI e Cartão BPI
Prémio e de € 2.500 para o Cartão BPI Gold, para as taxas anuais nominais de 12,8% (Cartão BPI),
13,1% (Cartão BPI Prémio) e 12% (Cartão BPI Gold), anuidades referidas e um prazo de reembolso de
12 meses. A taxa de juro é calculada com base em 360 dias, sem arredondamento.
3 TAEG calculada com base numa TAN de 10% para uma utilização de crédito de € 1.500 pelo prazo
de 3 meses.
4 Serão aplicadas ao Seguro de Responsabilidade Civil as condições em vigor a cada momento na
Allianz e cuja manutenção depende da verificação das condições da presente oferta.
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A presente mensagem tem natureza publicitária e é prestada pelo Banco BPI, S.A. (entidade
autorizada pelo Banco de Portugal a exercer as actividades de intermediação financeira
compreendidas no respectivo objecto e encontra-se para esse efeito registada junto da Comissão
do Mercado de Valores Mobiliários), BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A. (autorizada
pelo Instituto de Seguros de Portugal a exercer as actividades compreendidas no respectivo
objecto) e BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
(autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a exercer as actividades
compreendidas no respectivo objecto).
Banco BPI, S.A., Rua Tenente Valadim, 284, Porto, Mediador de Seguros Ligado n.º 207232431
(registado junto do Instituto de Seguros de Portugal em 31 de Outubro de 2007 – informações
adicionais relativas aos registos disponíveis no site do ISP); autorizado a exercer actividade nos
Ramos de Seguro de Vida e Não Vida com a Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. O Banco
BPI, S.A. não está autorizado a receber prémios nem a celebrar contratos em nome da Companhia
de Seguros Allianz Portugal, S.A., e, na sua qualidade de mediador, não assume qualquer
responsabilidade na cobertura de riscos inerentes ao contrato de seguro.
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Os
Prospectos Simplificados e Completos, as Fichas de Informação Normalizada, bem como outras
informações ao Cliente, encontram-se disponíveis nos Balcões e Centros de Investimento BPI e nas
Sociedades Gestoras: BPI Gestão de Activos – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento
Mobiliário, S.A. e BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.
Toda a informação nos Balcões BPI e 800 22 10 22 (linha grátis com atendimento personalizado,
das 7h às 24h).
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