
Morada:

E-mail:

CONDIÇÕES PREFERENCIAIS:

Ponto Activo:

DEPÓSITO A PRAZO WORKSITE
Prazo: 183 dias TANB 0,20% (TANL 0,144%)

No máximo poderá ser constituído um Depósito a Prazo Worksite por Cliente primeiro 
titular de Conta de Depósitos à Ordem. 

Clientes primeiros titulares de Conta de Depósitos à Ordem em vigor junto do Banco 
ActivoBank S.A, e que sejam Colaboradores desta empresa a comprovar mediante a 
exibição de documento identificativo nesse sentido. 

   Montante mínimo do depósito: 1.000€  

    Montante máximo do depósito: 45.000€  

    Penalização de juros em caso de mobilização antecipada.

Abra conta e tenha acesso imediato a:

activobank.pt facebook.com/activobank

Abertura de conta condicionada à admissão do Cliente pelo Banco nos termos da sua política 
de aceitação de Clientes. Montante mínimo de abertura de conta 250€.

Condições especiais válidas até

O Banco reserva-se ao direito de alterar ou cancelar a  presente campanha, sem pré-aviso, 
sempre que as condições de mercado assim o determinem.  

PORQUE RAZÃO TROCARIA DE BANCO? POR VÁRIAS.

Sem comissão de
manutenção de conta

Aberto até às 20h 
de segunda a sábado

Poupanças a partir
de 1 euro

Crédito Pessoal 
na app

Cartão de Débito
emitido na hora
e sem anuidade

Solução para ter a
casa dos seus sonhos



AGORA QUE PERTENCE AO ACTIVOBANK PODE ESCOLHER UMA DESTAS VANTAGENS IMEDIATAS:

.

Oferta Ordenado Activo
Por cada mês de incumprimento da Oferta Ordenado Activo, o Cliente obriga-se a pagar ao 
ActivoBank o valor de 14,42€ (acrescido de Imposto do Selo).
A domiciliação do vencimento não obriga nem pressupõe a contratação de uma facilidade de 
descoberto.
A Oferta Ordenado Activo é válida após a domiciliação do vencimento. 

Oferta Boas Vindas
Para usufruir da Oferta Boas Vindas, só precisa de cumprir 1 das 7 seguintes condições de 
fidelização, durante 24 meses:
- Domiciliação de vencimento ou pensão pelo montante mínimo mensal de 600€ 
- Depósito a prazo de comercialização regular, fundos de investimento ou carteira de títulos no valor 
global mínimo de 7.500€ 
- Pagamentos com cartão de crédito ActivoBank no valor mínimo mensal de 250€
- Três débitos diretos mensais distintos 
- Operação de Crédito Multiusos (com exceção de Operações de Crédito Gadget)
- Crédito Habitação

- Seguro de Saúde Médis
A verificação das condições aplica-se à conta à ordem associada ao contrato de fidelização. A não 
verificação de pelo menos 1 das 7 condições acima referidas, implicará o pagamento da comissão por 
incumprimento de condições de fidelização, no valor de 9,62€ (acrescido de Imposto do Selo), por cada 
mês de incumprimento.

Crédito Gadget
Sujeito a decisão de crédito. TAEG de 6,3%, prestação mensal de 39,00€ para um exemplo de 
financiamento de 900,00€ a 24 meses. Montante total imputado ao consumidor de 957,60€, incluindo 
juros, Imposto do Selo pela utilização do crédito e sobre os juros.

Os valores acima já incluem IVA à taxa legal em vigor e foram calculados pela ProMutatis para clientes 
ActivoBank com compromisso de permanência de 24 meses. Apple é uma marca registada da Apple 
Inc. nos Estados Unidos e noutros países. A Oferta Boas Vindas e a Oferta Ordenado Activo não são 
acumuláveis. Oferta válida para clientes maiores de 18 anos. No decurso do período de fidelização ao 
ActivoBank, não pode ser estabelecido pelo Cliente um novo periodo de fidelização, no âmbito desta 
campanha.

Médis: marca exclusiva e registada dos produtos geridos pela Médis - Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, SA, segurador, ressegurador e gestor do sistema integrado de prestação de cuidados de saúde subjacente 
aos seguros titulados por Apólices por si emitidas ou por outros seguradores sob sua autorização. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. O Banco ActivoBank, S.A. é um 
intermediário financeiro registado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e encontra-se autorizado a prestar os serviços de investimento de recepção e transmissão de ordens por conta de outrem. Estamos em 
processo de adoção do Novo Acordo Ortográfico. © 2010 Banco ActivoBank, S.A. 

OFERTA ORDENADO ACTIVO

iPad 4 Mini
WI-FI
128GB

300€

Apple
Watch 3
38mm
Sport Band

Airpods

300€ 30€

iPhone 8
64GB

MacBook Air 13”
i5 8GB/128GB

24 Meses

26€ 39€

26€ 64€

Pagamento fracionado
através de Crédito Gadget

Com uma TAN de 3,65%
e TAEG de 6,3%

Entrada Inicial

Prazo

Mensalidade

OFERTA BOAS VINDAS

iPhone
8
64GB

650€ 1000€

Macbook Air 13”
i5 
8GB/128GB

Este valor aplica-se mediante o cumprimento mensal de uma de sete condições de fidelização ao 
Banco. Oferta Boas Vindas válida durante 3 meses após abertura de conta.

Oferta Ordenado Activo válida para clientes com domiciliação de vencimento no valor igual 
ou superior a 600€ durante um período de fidelização de 24 meses.
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