
Quando preciso,  o meu

Ordenado
está  Activo



O Ordenado Activo é válido para Clientes com domiciliação de vencimento ou reforma de valor igual ou superior a 750€ líquidos. Considera-se ordenado domiciliado 
o valor creditado através de transferência bancária devidamente codificada na origem com o código ISO “SALA” ou “PENS”, “08” ou "11". São excluídos os menores de 
18 anos e Clientes com incidentes. 
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 10,500%, os juros serão de 39,39€ acrescidos de Imposto do Selo sobre os juros de 1,59€, a que corresponde uma taxa anual efetiva global (TAEG) de 11,5%. 
Isenção de Imposto do Selo pela utilização do Crédito até ao montante do salário mensal creditado na Conta. Sujeito a decisão de Crédito. 
Para pedir a antecipação do ordenado, visite-nos num Ponto Activo.

Posso pedir a antecipação de 
100% do meu ordenado no 
primeiro dia do mês
TAEG 11,5% | TAN 10,500%
Válido para ordenados ou reformas, iguais ou superiores 750€ líquidos 



Possso ter acesso exclusivo
a produtos da
Crédito Certo
TAEG 1,2% | TAN 0,00%
Válido para ordenados ou reformas, 
iguais ou superiores a 750€ líquidos 

rojetor Samsung 
“The Freestyle”  +

Televisão Sony BRAVIA 
+ Auscultadores Sony 

Computador 
Portáil LENOVO 
IdeaPad 5 Pro  + 

Mochila LENOVO

Trotinete Elétrica 
Urbanglide 

ECROSS PRO  + 
Capacete 

Urbanglide

Bicicleta Elétrica 
eBike M2 da 

Urbanglide* + 
Action Cam

Produto de Crédito Pessoal exclusivo para Clientes com Ordenado Activo e para a aquisição de artigos da 
nossa Checklist. 

Exemplo para um financiamento de 1.690€ a 36 meses. 

TAEG de 1,2% e TAN de 0,00%*, com uma prestação mensal de 46,94€, para um financiamento de 1.690€ 
a 36 meses. Montante total imputado ao consumidor de 1.719,58€, incluindo Imposto do Selo pela 
utilização do crédito. Isenção da Comissão de abertura de Crédito. Sujeito a decisão de Crédito.
 
Pressupõe a detenção do seguinte produto: 
Domiciliação do ordenado ou reforma/pensão no valor de 750€ líquidos na Conta associada ao empréstimo. 
 
As prestações do Crédito constituem encargos regulares do orçamento familiar dos Clientes bancários.
É essencial que o Cliente bancário pondere previamente se tem capacidade financeira para assegurar 
o pagamento das prestações decorrentes dos empréstimos que pretende contratar. 
Para mais informação sobre gestão do orçamento familiar, consulte o portal “Todos Contam”, em 
www.todoscontam.pt. A concessão do Crédito está sujeita às regras macroprudenciais do Banco de Portugal. 

O Ordenado Activo é válido para Clientes com domiciliação de vencimento ou reforma de valor igual ou 
superior a 750€ líquidos. Considera-se ordenado domiciliado o valor creditado através de transferência 
bancária devidamente codificada na origem com o código ISO “SALA” ou “08” ou "11". São excluídos os 
menores de 18 anos e Clientes com incidentes. 




