
 

 
Ganhe 10% do 1º ordenado domiciliado, máximo de € 499, em PPR 

ou Conta Poupança. 
 

• Até 31 Dezembro de 2014 abra uma conta ordenado BPI Protocolo, caso ainda não seja Titular; 
• Domicilie pela 1ª vez e de forma automática no BPI o seu ordenado ou pensão de valor igual ou 

superior a € 500 e mantenha esta domiciliação; 
• Adira a toda a documentação digital em www.bpi.pt ou em qualquer Balcão BPI; 
• Constitua e mantenha duas ordens de pagamento permanentes activas; 
• Inscreva-se na campanha e mantenha estas condições por 24 mêses; 
 

 
 
 
 

 
Conta Ordenado BPI Protocolo 

• Isenção da comissão de manutenção; 
• Acesso a descoberto até 100% do valor líquido do seu ordenado ou pensão. O Cliente pode determinar 

o valor e a taxa de juro pela utilização do descoberto autorizado é das mais baixas do mercado; 
• Pagamentos periódicos gratuitos (água, electricidade, telefone, entre outros); 
• Com a domiciliação automática do ordenado usufrui ainda das seguintes condições: 

- Isenção das anuidades do Cartão Electron para dois Titulares; 
- Seguro de responsabilidade civil com valor garantido de € 2,500. 
     

Crédito Habitação BPI 

• Isenção do custo da avaliação, desde que a operação seja concretizada. 
 

BPI Automóvel 

• Redução de 0,30 pontos percentuais no ALD/Leasing e de 0,40 pontos percentuais no CRP (Novos/ 
Usados) sobre as taxas em vigor no Banco.  

 

Cartões de Crédito BPI 

• Isenção do pagamento da 1ª anuidade para todos os Titulares dos Cartões BPI Gold e 1º Titular do 
Cartão BPI e Cartão Prémio.  

 

Seguros 

• Devolução do valor correspondente a uma mensalidade na subscrição dos Seguros Allianz Vida Segura, 
Allianz Casa e Allianz Saúde (válido para Clientes com domiciliação automática do ordenado, que contratem o seguro até 6 
meses após a adesão ao Protocolo com opção de pagamento do prémio do seguro semestral ou anual). 
 

Depósitos a prazo 

Depósito BPI Valor 4 e Valor 6 – Mínimo de constituição: € 5.000; 
• Taxa de remuneração bonificada se o Cliente cumprir 4 e 6, respectivamente, de um conjunto de 

critérios de bonificação em todo o período do Depósito e até ao seu vencimento 
A Conta Ordenado Protocolo já é considerada como condição de bonificação, pelo que apenas é necessário cumprir mais 1, 3 ou 5 
condições de bonificação, conforme se trate de Depósito BPI Valor 2 Protocolo, Depósito BPI Valor 4 ou 6, respectivamente. 
 
 

 
 
 
 
Se ainda não é Cliente BPI, abra uma Conta Ordenado BPI Protocolo: 
- Para o efeito, dirija-se ao Balcão BPI mais perto da sua residência ou local de trabalho; 
 
Se o seu vencimento é creditado em conta no BPI, confirme o acesso às vantagens do protocolo: 
- fale com o seu Balcão e refira a sua condição de Associado SINTAP (Protocolo 5257).  
  
Em qualquer dos casos, se preferir, contacte o gestor do protocolo: augusto.acacio.coelho@bancobpi.pt  
 
Banco BPI 
 

  
Notas Adicionais: Esta é uma informação comercial, que não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente 
exigida. Todas as condições financeiras dos produtos apresentados podem ser consultadas no Preçário Geral presente em toda a rede comercial 
do Banco BPI. Os beneficiários deste Protocolo que já sejam Clientes BPI deverão informar-se no seu Balcão ou Centro de Investimento BPI 
sobre a forma como poderão usufruir das condições previstas no mesmo. As presentes Condições Preferenciais de financiamento são aplicáveis 
apenas aos novos financiamentos contratados no âmbito e após a entrada em vigor do Contrato de Protocolo. 

Vantagens do protocolo BPI para os Associados SINTAP 

Como aceder aos benefícios do protocolo 


