ORDENADO
ACTIVO
DESCONTOS
EM GADGETS
PROGRAMA
DE PONTOS

ANTECIPAÇÃO
DO ORDENADO
(TAEG 15,6%)

No ActivoBank, receber o ordenado
é receber mais vantagens.

Apple Watch 3
38mm Sport Band

300,00 €

iPad 4 Mini
128GB Wiﬁ

300,00 €

Airpods
30,00 €

TER ORDENADO NO ACTIVOBANK
É TER ACESSO A GADGETS
A UM PREÇO ESPECIAL
Domicilie o ordenado no ActivoBank e compre um
destes equipamentos Apple por um preço reduzido

Oferta válida para clientes maiores de 18 anos que domiciliem o vencimento, no valor
igual ou superior a 600€, por um período de ﬁdelização de 24 meses. Por cada mês
de incumprimento, 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. Oferta não acumulável
com a Oferta Boas Vindas. Os valores acima já incluem IVA à taxa legal em vigor e
foram calculados pela ProMutatis para clientes ActivoBank. Apple é uma marca
registada da Apple Inc. nos Estados Unidos e nos outros países.

100

PONTOS

500

PONTOS

100

PONTOS

mensais

na primeira domiciliação
no ActivoBank

multiplicados pelo número
de anos da Vantagem
Ordenado, sempre
que esta celebrar
mais um aniversário

ACUMULAÇÃO DE PONTOS
NO PROGRAMA ACTIVO+
ACESSO À TAXA PREFERENCIAL
DA POUPANÇA EXTRA
POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO
DA ANTECIPAÇÃO DO ORDENADO
COM UMA TAEG DE 15,6%

Poderá ter acesso à antecipação, no primeiro dia de cada mês, até 100% do seu
ordenado. Para um exemplo de um montante utilizado de 1.500€, durante 90 dias à
TAN de 14,000%, os juros serão de 52,50€ acrescidos de Imposto do Selo sobre juros
de 2,10€, a que corresponde uma taxa anual efetiva global (TAEG) de 15,6%. Isenção
de Imposto do Selo pela utilização do crédito até ao montante do salário mensal
creditado na conta. Sujeito a decisão de crédito.
O Ordenado Activo é válido para clientes com domiciliação de vencimento
no valor igual ou superior a 600€.

www.activobank.pt
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