ANEXO
Condições Preferenciais para Clientes maiores de idade com ordenado domiciliado na Rede de
Balcões BPI
Conta Ordenado BPI Protocolo
•

Isenção da comissão de manutenção;

•

Com a domiciliação automática do vencimento ou rendimento fixo de natureza pecuniária com
periodicidade mensal, adiante designado de ordenado são concedidas ainda as seguintes condições:
- Isenção da anuidade do cartão electron;
- Seguro de responsabilidade civil

Crédito Habitação BPI
•

Isenção do custo de avaliação, desde que a operação seja concretizada.

BPI Automóvel
•

Redução de 0,30 pontos percentuais no ALD/Leasing e de 0,40 pontos percentuais no CRP (Novos/
Usados) sobre as taxas em vigor no Banco.

Cartões de Crédito BPI
•

BPI Gold: Isenção do pagamento da 1ª anuidade para todos os Titulares;

•

Cartão BPI: Isenção do pagamento da 1ª anuidade para o 1º Titular;

•

Cartão Prémio: Isenção do pagamento da 1ª anuidade para o 1º Titular.

Depósitos a Prazo
Depósito BPI Valor 4:
•

Taxa de remuneração bonificada se o Cliente cumprir 4 de um conjunto de critérios de bonificação
durante todo o período do Depósito e até ao seu vencimento;

•

A Conta Ordenado Protocolo já é considerada como condição de bonificação, pelo que o Cliente
necessita apenas de cumprir mais 3 condições de bonificação;

Depósito BPI Valor 6:
•

Taxa de remuneração bonificada se o Cliente cumprir 6 de um conjunto de critérios de bonificação
durante todo o período do Depósito e até ao seu vencimento;

•

A Conta Ordenado Protocolo já é considerada como condição de bonificação, pelo que o Cliente
necessita apenas de cumprir mais 5 condições de bonificação;

Notas Adicionais:
-Os beneficiários deste Protocolo que já sejam Clientes BPI deverão informar-se no seu Balcão ou Centro de
Investimento BPI sobre a forma como poderão usufruir das condições previstas no mesmo.
-As presentes Condições Preferenciais de financiamento são aplicáveis apenas aos novos financiamentos contratados no
âmbito e após a entrada em vigor do presente Contrato de Protocolo.
-Todas as demais condições financeiras dos produtos em causa constam do Preçário Geral presente em toda a rede
comercial do Banco BPI.
-O presente documento não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Toda a
informação nos Balcões BPI, www.bancobpi.pt e 800 22 10 22 (linha grátis com atendimento personalizado, das 7h às
24h).

