Num mundo
incerto
escolha o
Banco certo.

Seja Cliente Bankinter e beneficie, entre outras
vantagens, de:
▪ Redução de 0,10% no Spread do Crédito Habitação, sujeito ao Spread Base Mínimo,
nos termos do preçário em vigor a cada momento;
▪ Reembolso total dos custos de transferências de crédito, pressupondo contrato
com taxa variável na Instituição de Crédito de origem. de origem.
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BANKINTER PORTUGAL

Válido apenas para novas contratações, não acumulável com outros benefícios.

Nunca deixe de
nos procurar
e encontre no
Bankinter a solução
que melhor se
adequa a si.
1/9

Conta Bankinter

O Bankinter tem a Conta certa para si.
Uma conta à ordem com condições muito especiais, criada para
assegurar de forma prática e eficaz a gestão diária do seu
dinheiro.

Para Colaboradores das Empresas que integram o Clube Cinco Estrelas 2022, esta conta
permite realizar, com total comodidade, todas as operações e transações inerentes ao dia-adia, assim como aceder a um conjunto de vantagens e serviços.
Através desta conta, têm acesso às seguintes ofertas:
▪ O 1.º Titular tenha entre 18 e 25 anos de idade (inclusive) ou sejam Promotores ou Agentes
Vinculados ou Parceiros Bankinter;
▪ Comissão de Manutenção de Conta 20,00€/Trimestre com isenção inicial de 3 meses. Poderá
beneficiar de uma Comissão de Manutenção de Conta de apenas 5€* por trimestre caso domicilie
o ordenado (ou pensão de reforma) de valor mensal igual ou superior ao valor do Salário Mínimo
Nacional, através de transferência bancária com o código específico para o efeito, a qual deverá
verificar-se em, pelo menos, 2 meses de cada trimestre ou que detenha Património financeiro ≥
25.000€;

Decididamente
mais por si.

▪ Possibilidade de acesso a crédito ordenado (caso domicilie o seu ordenado)(1) ;
▪ Acesso ao o Cartão de Crédito BKCF BK POWER que não apresenta comissão de disponibilização de
Cartão de Crédito (anuidade)(2);
▪ Acesso a Cartão de Débito sem comissão de disponibilização de um cartão de débito (anuidade)
para Clientes entre os 18 e os 25 anos de idade, inclusive;
▪ Oferta ilimitada de Transferências a crédito Intrabancárias (internas) e Transferências a crédito
SEPA + nacionais (interbancárias), sem aviso de débito, efetuadas no Bankinter Particulares (em
linha). Excluem-se Transferências a crédito SEPA + Internacionais, imediatas, Swift, Urgentes e
Target(3);
▪ Oferta ilimitada da requisição e entrega de cheques cruzados e à ordem (módulos de 5 e 25
cheques) e requisição e entrega de cheques não cruzados e à ordem (módulos de 5 e 25
cheques)(4);
▪ Isenção da Comissão de Levantamento de Numerário em Agência Bankinter;
▪ Acesso ao Bankinter Particulares, Banca Telefónica e Mobile.
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* Acrescido de Imposto do Selo à taxa aplicável. (1) Sujeito a análise e decisão do Banco. Aplica-se a Taxa Anual Nominal (TAN) de 8,40%, a que corresponde a Taxa Anual de Encargos Efetiva Global (TAEG) de 15,3%,
considerando um contrato de Crédito Ordenado de 2.000€ (dois mil euros) e pressupondo a sua utilização integral nos três meses seguintes ao da sua disponibilização. (2) Produto de financiamento do Bankinter Consumer

Finance, E.F.C., S.A. - Sucursal em Portugal com Sede na Praça Marquês de Pombal, n.º 13, 4.º andar, 1250-162 Lisboa, NIPC 980575443, CRC Lisboa. O Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal, registado junto do Banco de
Portugal com o n.º 269, atua como Intermediário de Crédito Vinculado de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. - Sucursal em Portugal. TAEG 15,9%, calculada para um limite de crédito de 1.500€, com prazo de reembolso
de 12 meses, à Taxa Anual Nominal (TAN) de 14,60%. A atribuição do cartão de crédito está sujeita a aprovação de crédito, pelo Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. - Sucursal em Portugal.(3) Exclui transferências
Urgentes, SEPA Internacionais, Imediatas, SWIFT e Target. (4) Sujeita a aprovação do Banco e de acordo com a oferta de cheques de Particulares em vigor no Preçário Geral.
Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal, registado junto do Banco de Portugal com o n.º 269.
A presente informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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Conta Mais Ordenado

Abertura 100% Digital. Agora já é possível
abrir uma Conta Mais Ordenado a partir do
seu smartphone, através de um processo
100% CONTA
Digital.MAIS
TudoORDENADO
sem ter de se deslocar
a uma das nossas Agências.
Através desta conta, os Colaboradores
das Empresas que integram o Clube Cinco
Estrelas 2022, têm acesso às seguintes
ofertas:

A conta
que lhe
dá mais.

▪ Transferências a crédito SEPA + Nacionais
ilimitadas, sem aviso de débito, efetuadas no
Bankinter Particulares (em linha / no
homebanking)(1).
▪ Acesso ao cartão de crédito BK POWER que não
apresenta comissão de disponibilização de um cartão
de crédito (anuidade)(2).
▪ Possibilidade de acesso a descoberto ordenado(3).

CONTA MAIS ORDENADO

Receba mais
do que o seu
ordenado.

Abra CONTA
a sua MAIS ORDENADO
conta online
e receba até
252€*

A conta
que lhe
dá mais.

Prémio “Cinco Estrelas” atribuído
em 2022 pela Five Stars
Consulting na Categoria “Banca –
Conta Ordenado”. Estesprémio é
da exclusiva responsabilidade da
entidade que o atribuiu.

*Remuneração calculada para um saldo de 5.000€ pelo prazo de 2 anos à Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) de 5% no 1.º ano e de 2% no 2.º ano, a que corresponde uma Taxa Anual Nominal Líquida (TANL) de 3,60%
e 1,44%, respetivamente. Para cálculo da TANL é considerada uma taxa liberatória de retenção na fonte de 28%.
**Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) de 5% no 1.º ano e de 2% no 2.º ano. Remuneração semestral calculada sobre os saldos diários da Conta Mais Ordenado, até um limite máximo de saldo diário de 5.000€, durante
os 2 primeiros anos de vigência do contrato a contar da data de adesão. A não verificação da condição de acesso exigida implica a extinção da Conta Mais Ordenado com a consequente perda da remuneração de juros
vincendos. Não existem montantes mínimos nem máximos de abertura, nem de manutenção da conta. A remuneração apenas será aplicável se a Conta não apresentar produtos de crédito à habitação associados e
se a Conta apresentar um Cartão de Crédito ativo com, pelo menos, 5 movimentos de compras a crédito durante o ciclo de contagem de juros.
(1) Exclui Transferências a crédito SEPA + Internacionais, Urgentes, imediatas, SWIFT e Target. (2) Produto de financiamento do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. – Sucursal em Portugal com Sede na Praça
Marquês de Pombal, n.º 13, 4.º andar, 1250-162 Lisboa, NIPC 980575443, CRC Lisboa. Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal, registado junto do Banco de Portugal com o n.º 269, atua como Intermediário de Crédito
Vinculado de Bankinter Consumer Finance, EFC, S.A. - Sucursal em Portugal.
TAEG 15,8%, calculada para um limite de crédito de 1.500€, com prazo de reembolso de12 meses, à Taxa Anual Nominal (TAN) de 15,30%. A atribuição do cartão de crédito está sujeita a aprovação de crédito, pelo
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. - Sucursal em Portugal. (3) Possibilidade de acesso a crédito ordenado condicionado à transferência mensal do salário (ou pensão/reforma) efetuada através de
transferência codificada para o efeito.
Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal, registado junto do Banco de Portugal com o n.º 269.
A presente informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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Conta BK Mini

CONTA MAIS ORDENADO

A conta
que lhe
dá mais.

Trazemos novidades para o(s) seu(s) mais pequeno(s).
A Conta BK Mini tem ainda mais vantagens.
Agora, disponibiliza um Depósito a Prazo e acesso à App Mobile a partir dos 14 anos.
Por isso, quem sai aos seus tem umaCONTA
boa conta.
MAIS ORDENADO
Comece já a garantir o futuro do(s) seu(s) mais pequeno(s) e constitua o Depósito a Prazo BK MINI.
O Depósito a Prazo BK Mini destina-se a Clientes com idade inferior a 18 anos, que tenham (ou que
abram) a Conta BK Mini.

Uma Conta com
vantagens para os
filhos e para os pais.
•

•
•

Isenta de comissões de
manutenção;
Montante mínimo de abertura de
25€;
Disponibilização gratuita de Cartão
de Débito a partir dos 14 anos (com
limite de utilização diária de 50€).

A conta
Depósito a Prazo
que
lhe
BK MINI
dá mais.
•
•
•
•
•

•

Prazo: 12 meses
Taxa de Juro Bonificada (TANB): 5,00%*
Montante mínimo: 100€
Montante máximo: 1.000€
Mobilizações antecipadas:
Permite mobilizações antecipadas,
Parciais e totais, em qualquer momento,
com penalização total sobre os juros
decorridos.
Pagamento de juros no vencimento.

Acesso à Net a partir
dos 14 anos
•

Acesso à Net para Clientes com idade a
partir dos 14 anos, através do
homebanking/Bankinter Particulares ou da
App Mobile;

•

Possibilidade de consulta e realização de
Operações relacionadas com cartões,
nomeadamente, MBWay, pagamento de
serviços, carregamentos de telemóveis,
entre outras (com limite de utilização
diária de 50€).
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(*) Para usufruir da taxa bonificada acima referida, os representantes legais ou tutores do Cliente menor necessitam de cumprir, cumulativamente, as
seguintes condições nas suas Contas de Depósito à Ordem, de que sejam titulares, abertas junto do Bankinter:
• Subscrição de 1.000€ (através de subscrição/entrega inicial ou subscrição subsequente/entrega extra ou adicional) em produtos Fundos ou Seguros
Bankinter** no momento da constituição do Depósito a Prazo;
• Nova entrega periódica/adicional de pelo menos 50€/mês (ou 150€ trimestrais) em produtos Fundos ou Seguros Bankinter** no momento da constituição
do Depósito a Prazo. Caso o Cliente já apresente entregas periódicas/adicionais nestes produtos, considera-se para este efeito um incremento das mesmas
em 50€/mês (ou 150€/trimestre). Esta nova entrega periódica/adicional deverá vigorar pelo menos durante 12 meses.
Caso alguma destas condições não seja cumprida a remuneração do Depósito a Prazo será de 0,00% (TANB/TANL).
(**) Consideram-se para este efeito os produtos Fundos Bankinter PPR e Seguros Vida PPR Life Path ou Seguros Multi-Manager da Bankinter Seguros de Vida.
As condições de bonificação serão verificadas na data do vencimento do Depósito a Prazo.
Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal, registado junto do Banco de Portugal com o n.º 269.
A presente informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

4/9

Crédito Habitação | Taxa Variável
CRÉDITO HABITAÇÃO
Quando os tempos colocam grandes desafios, o Bankinter encontra grandes
soluções para superá-los. Como a taxa variável do nosso Crédito Habitação com
spreads desde 0,85%, até 18 de novembro de 2022.

Quando
tudo sobe
o spread
desce.
Suporte total
dos custos**
de transferência
de crédito com
taxa variável no
banco de origem.

Um crédito com muitas vantagens para financiar a casa que deseja, com
aconselhamento especializado e suporte de custos nas Transferências**.
No Bankinter vai encontrar um Crédito Habitação com condições muito atrativas,
seja com taxa fixa ou taxa variável.

2,4%

TAEG*

Faça já uma simulação.

Sem vendas associadas.
Spreads desde

TAEG*

0,85% 2,1%
Pressupondo a subscrição e
manutenção dos Seguros Vida
e Multiriscos e a domiciliação
de Ordenado, no Bankinter.
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*TAEG de 2,4% e de 2,1%, financiamento de 150.000€, TAN variável (Euribor 3 meses, agosto 2022,
de 0,395% acrescida do Spread), Cliente com 30 anos, prazo de 30 anos (360 prestações), garantido por
hipoteca do imóvel, com LTV de 70%. Inclui um total de custos iniciais de 2.283,40€, comissão de
manutenção de conta trimestral de 20,80€, prémio de seguro multirriscos anual de 255,00€. TAEG de
2,4% com o spread base de 1,20% e TAN de 1,595%, prémio de seguro de vida anual médio de 277,68€,
prestação de 524,55€ e MTIC de 209.622,38€. TAEG de 2,1% com o efeito das vendas associadas,
spread contratado de 0,85% e TAN de 1,245%, prémio de seguro de vida anual médio de 271,25€,
prestação de 499,53€ e MTIC de 200.422,08€. Comissão de Reembolso Parcial ou Total de 0,5%. A taxa
de juro aplicada (TAN) pode assumir valores negativos em função da evolução do respetivo indexante.
Sujeito à análise de risco de crédito.
**Reembolso total dos custos de transferências de crédito, pressupondo contrato com taxa variável na
Instituição de Crédito de origem.
Campanha válida para Propostas de Crédito entradas de 17 de setembro a 18 de novembro de 2022.

Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal, registado junto do Banco de Portugal com o n.º 269.
A presente informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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Crédito Habitação | Taxa Fixa
E se preferir a estabilidade de uma taxa fixa, o Bankinter disponibiliza para o
seu Crédito Habitação opções de Taxa Fixa com prazos entre 2 e 30 anos, que lhe
permite saber com o que pode contar durante o prazo escolhido.

CRÉDITO HABITAÇÃO

Quando
tudo muda
a Taxa Fixa.
Suporte total
dos custos***
de transferência
de crédito com
taxa variável no
banco de origem.

Um crédito com muitas vantagens para financiar a casa que deseja, com
aconselhamento especializado e suporte de custos nas Transferências***.

Taxa Fixa

1,75

%*

Nos
primeiros
2 anos

*Pressupondo a subscrição e
manutenção dos Seguros Vida
e Multiriscos e a domiciliação
de Ordenado, no Bankinter.
TAEG**

2,9

%

Sem vendas
associadas

TAEG**

*
%
2,6

A Taxa Fixa Promocional está disponível para propostas de crédito criadas entre 1 de
setembro e 30 de setembro de 2022 e contratadas até 31 de dezembro de 2022. Os
prazos de taxa fixa promocional em Campanha, 2, 5 e 10 anos, estão disponíveis para
propostas criadas entre 17 de setembro de 18 de novembro de 2022 e contratadas
até 17 de fevereiro de 2023.
Consulte as condições em bankinter.pt.

PROTOCOLO CLUBE CINCO ESTRELAS | SETEMBRO 2022

5

**TAEG de 2,9% ou de 2,6%, financiamento de 150.000€, TAN fixa durante os primeiros 2 anos e
TAN variável (Euribor 3 meses, agosto 2022, de 0,395%, acrescida do Spread) nos períodos seguintes,
Cliente com 30 anos, prazo de 30 anos (360 prestações), garantido por hipoteca do imóvel, com LTV de
70%. Inclui um total de custos iniciais de 2.283,40€, comissão de manutenção de conta trimestral de
20,80€, prémio de seguro multiriscos anual de 255,00€. TAEG de 2,9% com TAN fixa base de 2,100% e
TAN variável de 1,595% com spread base de 1,20%, prémio de seguro de vida anual médio de 287,01€,
prestação de 561,96€ e MTIC de 223.371,28€. TAEG de 2,6% com o efeito das vendas associadas, TAN
fixa contratada de 1,75% e TAN variável de 1,245% com spread contratado de 0,85%, prémio de seguro
de vida anual médio de 280,54€, prestação de 535,87€ e MTIC de 213.783,10€.
A taxa de juro aplicada (TAN) pode assumir valores negativos em função da evolução do respetivo
indexante. Sujeito à análise de risco de crédito.
*** Reembolso total dos custos de transferências de crédito, pressupondo contrato com taxa variável na Instituição
de Crédito de origem.
Campanha válida para Propostas de crédito entradas entre 17 de setembro e 18 de novembro de 2022 e
contratadas até 17 de fevereiro de 2023.

Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal, registado junto do Banco de Portugal com o n.º 269.
A presente informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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Soluções de Investimento

SOLUÇÕES DE INVESTIMENTO
BANKINTER

Invista
connosco
onde quer
que esteja.

O Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal está registado no Banco de Portugal com o n.º 269 e na CMVM com o n.º 369.
A presente informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Disponível via Digital
a qualquer hora
e em qualquer lugar.
Invista connosco.
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Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal
Praça Marquês de Pombal, n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa - NIPC 980547490 e C.R.C. de Lisboa
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Bankinter, S.A.
Sede: Paseo de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, Espanha

Bankinter Consumer Finance, EFC, S.A. - Sucursal em Portugal
Praça Marquês de Pombal, n.º 13, 4.ºandar, 1250-162 Lisboa - NIPC 980575443 e C.R.C. de Lisboa
Na eventualidade de pretender apresentar uma reclamação sobre acordos, contratos, termos e condições ou sobre qualquer outro assunto ou serviço prestado, poderá fazê-lo
pessoalmente, por escrito (carta ou email), preferencialmente via Gestor, podendo igualmente recorrer à Provedoria do Cliente. Os procedimentos para o tratamento de
reclamações estão disponíveis, a pedido, nas Agências, através do contacto telefónico 210 548 000 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo da chamada depende do
tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações) ou em bankinter.pt.
©Bankinter, S.A. 2022. Todos os direitos reservados.
setembro 2022
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