SABIA QUE

Tem condições especiais no Banco Best?

CONTA PROTOCOLO DIGITAL

CONTA PROTOCOLO ORDENADO

de comissão de manutenção
de conta

de comissão de manutenção
de conta por mês

1€

Mar .2019

0€

NÃO É CLIENTE? ABRA CONTA
E APROVEITE UMA DESTAS OPORTUNIDADES!
DEPÓSITO A PRAZO
NOVOS CLIENTES

2%

MILHAS
TAP MILES&GO

35.000


Na abertura da 1.ª conta com
disponibilização de um
cartão de crédito com premiação



Permanência de 3 meses

TANB a 90 dias


Montantes entre 2.500€ e
40.000€



Sem mobilização antecipada



Limitado a um depósito por
morada

Condições válidas a 1 de março de 2019.
Campanhas de abertura de conta não acumuláveis. Não dispensa a consulta do regulamento disponível em www.bancobest.pt
Conheça todas as campanhas em vigor para novos Clientes em www.bancobest.pt
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CONTA PROTOCOLO DIGITAL

0€

nas transferências a crédito
intrabancárias e SEPA + nos
canais digitais.

0€

1.ª comissão anual por
disponibilização de cartão
de débito e cartão de
crédito sem premiação.

CONTA PROTOCOLO ORDENADO
transferências a crédito
intrabancárias e SEPA + nos
0€ nas
canais digitais.
+
na comissão anual (1.ª e
por disponibilização
0€ seguintes)
de cartão de débito e cartão
de crédito sem premiação.
+
na 1.ª requisição e entrega de
cruzados e à ordem e
0€ cheques
no 1.º ano da custódia de
títulos.
+
acesso ao descoberto
ordenado e bonificação no
spread do crédito habitação.

FUNDOS DE INVESTIMENTO

IDEIAS PARA INVESTIR

CARTÃO BEST GOLD PLUS*

40%

MILHAS TAP MILES&GO

20€
é quanto precisa para começar a
subscrever fundos de
investimento

5.000

sabia que em 2030 a procura de
água será 40% superior à oferta?
Invista mais à frente

BEST.PT

Mais 100 milhas por cada 100€
em compras a crédito
e até 30% de descontos em
parceiros

APP BEST MOBILE

WATCH

Entre com a sua impressão digital ou por
reconhecimento facial
Navegue ao comando da sua voz
Consulte a conta, faça transferências, pagamentos, compre fundos, negoceie títulos e
muito mais

Se preferir fale connosco
ENG.ª SOFIA COUTINHO

DRA. ALEXANDRA MARQUES

M: 963 847 758
e-mail: sofia.coutinho-ra.promotor@bancobest.pt

M: 962 033 908
e-mail: acmarques@bancobest.pt

*TAEG de 14,9% calculada com base na TAN de 7,6%, para uma utilização de crédito de 1.500€ em 12 (doze) meses.
Taxas aplicáveis a novos contratos.
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