simplifica

DÊ AS BOAS-VINDAS
AOS SEUS NOVOS EQUIPAMENTOS
O ActivoBank dá-lhe muito
mais do que as boas-vindas ao seu Banco.

Aqui, pode adquirir um
destes equipamentos com
condições especiais:

Pagamento fracionado através de Crédito Gadget
Pronto Pagamento

Entrada Inicial

Mensalidade

Prazo

iPhone 8
64 GB

750,00€

126€

26€

24 Meses

MacBook Air 13”
i5 8GB/128GB

1.000,00€

64€

39€

24 Meses

com uma TAN de 3,65% e TAEG de 5,3%

Com uma TAN de 3,65% e TAEG de 5,4%

Sujeito a decisão de crédito. TAEG de 5,4%, prestação mensal de 39,00€ para um exemplo de ﬁnanciamento de 900,00€ a
24 meses. Montante total imputado ao consumidor de 936,00€, incluindo juros, Imposto do Selo pela utilização do
crédito e sobre os juros.
Oferta válida durante 3 meses após abertura de conta e não acumulável com a Oferta Ordenado Activo.
Os valores 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 nos outros
países. As condições desta campanha destinam-se apenas a clientes maiores de 18 anos. No decurso do período de
ﬁdelização ao ActivoBank, não pode ser estabelecido pelo Cliente um novo período de ﬁdelização, no âmbito desta
campanha.
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O QUE TEM
DE FAZER?
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Para usufruir desta oferta, 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€
(TAEG de 15,2% e TAN de 14,900%, para crédito de 1.500€ pago em 12 prestações mensais
iguais de capital, acrescidas de juros e encargos. Sujeito a decisão de crédito.)

Três débitos diretos mensais distintos
Operação de Crédito Multiusos (com exceção de Operações de Crédito Gadget)
(Sujeito a decisão de crédito.TAEG de 7,4%, prestação mensal de 85,58€ para um exemplo
de um ﬁnanciamento de 5.000€ a 72 meses. Montante total imputado ao consumidor de
6.290,69€, incluindo juros, Imposto do Selo pela utilização do crédito e sobre os juros.)

Crédito Habitação

(TAEG 2,1%. TAN variável de 1,312% (Euribor 12 meses 05/2018 de -0,188% acrescida de spread
contratado de 1,500%), com uma prestação mensal de 401,81€, produto “Prestação Indexada” e
Clientes ActivoBank, para um ﬁnanciamento de 150.000€, valor de avaliação 215.000€; prazo 480
meses; 1 titular com 30 anos de idade, prestação mensal 401,81€, montante total imputado ao
consumidor de 220.417,18€. Inclui comissões iniciais no valor de 792,50€; outras despesas no valor
de 1.322,50€; comissões mensais no valor de 2,50€ (acrescem impostos à taxa legal em vigor) e
seguros Vida e Multirriscos no valor de 28,07€ mensais. Reembolso antecipado sujeita a comissão
de 0,5% (acresce Imposto do Selo à taxa legal em vigor))

Seguro de Saúde Médis
A veriﬁcação das condições aplica-se à conta à ordem associada ao contrato de ﬁdelização.
Por cada mês em que não se veriﬁque pelo menos 1 das 7 condições acima referidas, o Cliente obriga-se a
pagar ao ActivoBank o valor de 9,62€ (acrescido de Imposto do Selo).
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Mediador de Seguros Ligado: BANCO ACTIVOBANK, S.A., Sociedade Aberta – Sede: Rua Augusta, 84, Lisboa – Capital
Social 17.500.000 Euros – Número único de matrícula e de Pessoa Coletiva 500734305. Mediador de Seguros Ligado nº
207074592 – Data de Registo: 26/06/2007. Autorização para mediação de seguros dos Ramos Vida e Não Vida da
Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A., Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Médis
– Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A. e ainda com a Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões,
S.A. Informações e outros detalhes do registo disponíveis em asf@asf.com.pt. O Mediador não está autorizado a celebrar
contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para lhe serem entregues. O Mediador
não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato de seguro, os quais são integralmente assumidos pelo
Segurador.
Segurador: Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A., Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso
1, 2744−002 Porto Salvo. Pessoa coletiva n.º 501 836 918, matriculada sob esse número na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa, com o capital social de 12.500.000,00 Euros.
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.
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