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ASSOCIAÇÃO COGNITÁRIA VASCO DA GAMA (ACVG)

5508101A

Seja Cliente Bankinter até 30 de setembro de 2020 e beneficie, entre outras vantagens de:
Uma bonificação de 0,10% no spread de Crédito Habitação pós período Taxa fixa, sujeito ao
spread bonificado mínimo apurado para a relação financiamento / garantia (LTV) máxima;
Uma bonificação de 1,00%, no spread de Crédito Pessoal Bankinter Consumer Finance, nos
termos do Preçário em vigor a cada momento.
Válido apenas para novas contratações, não acumulável com outros benefícios.
Taxa fixa
CRÉDITO HABITAÇÃO
BANKINTER

Quem
procura
melhor,
encontra.

*

0,75%

Nos
primeiros
2 anos

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

TAEG**

*

2,1% 1,8%
Sem vendas
associadas.
Suporte dos
custos***
de transferência
de Crédito com
taxa variável no
banco de origem.

**TAEG de 2,1% ou de 1,8%, financiamento de
€150.000, TAN fixa durante os primeiros 2 anos e
TAN variável (Euribor 12 meses, junho 2020, de 0,147%, acrescida do Spread) nos períodos
seguintes, Cliente com 30 anos, prazo de 40 anos
(480 prestações), garantido por hipoteca do imóvel,
com LTV de 70%. Inclui um total de custos iniciais de
€2.283,40, comissão de processamento mensal de
€2,60, comissão de manutenção de conta trimestral
de €15,60, prémio de seguro multiriscos anual de
€220,36. TAEG de 2,1% com TAN fixa base de
1,10% e TAN variável de 1,203% com spread base de
1,35%, prémio de seguro de vida anual médio de
€425,33, prestação de €386,42 e MTIC de

€220.592,51. TAEG de 1,8% com o efeito das vendas associadas,
TAN fixa contratada de 0,75% e TAN variável de 0,853% com spread
contratado de 1,00%, prémio de seguro de vida anual médio de
€410,81, prestação de €361,81 e MTIC de €208.068,92. A taxa de
juro aplicada (TAN) pode assumir valores negativos em função da
evolução do respetivo indexante. Sujeito à análise de risco de
crédito. Campanha válida para Propostas de crédito entradas até 30
de setembro de 2020 e contratadas até 31 de dezembro 2020.

***Reembolso total dos custos de transferências de crédito, pressupondo contrato com taxa variável na Instituição
de Crédito de origem. A Campanha de Taxa Fixa Promocional está disponível para propostas de crédito entradas
entre 1 de julho e 30 de setembro de 2020 e contratadas até 31 de dezembro de 2020. Durante os primeiros 5, 10,
15, 20, 25, ou 30 anos, para propostas entradas de 1 de julho a 31 de julho de 2020 e contratadas até 31 de
outubro de 2020.
*Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) de 5% no 1.º ano e de 2%
no 2.º ano. Remuneração semestral calculada sobre os saldos
CONTA MAIS ORDENADO
diários da Conta Mais Ordenado, até um limite máximo de saldo
CONTA MAIS ORDENADO
diário de €5.000, durante os 2 primeiros anos de vigência do
contrato a contar da data de adesão. Não existem montantes
mínimos nem máximos de abertura, nem de manutenção da
conta. Outras vantagens: (1) Oferta de Transferências SEPA
Remunerada e
Nacionais ilimitadas, sem aviso de débito, efetuadas no
sem comissões
homebanking. Exclui Transferências Urgentes, SEPA
dá mais
Internacionais, imediatas, SWIFT e Target.(2) Isenção da
Comissão de disponibilização de Cartão de Crédito Classic BK.
ordenado.
Produto de financiamento do Bankinter Consumer Finance,
E.F.C., S.A. - Sucursal em Portugal com Sede na Praça Marquês
de Pombal, n.º13, 4.º andar, 1250-162 Lisboa. O Bankinter, S.A.
– Sucursal em Portugal atua como Intermediário de Crédito
vinculado de Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.- Sucursal
em Portugal. TAEG 15,5%, calculada para um limite de crédito de
€1.500, com prazo de reembolso de12 meses, à Taxa Anual
Nominal (TAN) de 14,20%. Sujeito 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.
A presente informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
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A conta
que lhe
dá mais.

CRÉDITO PESSOAL
BANKINTER CONSUMER FINANCE
CRÉDITO PESSOAL
BANKINTER CONSUMER FINANCE

*TAEG de 11,5% calculada para um
financiamento de 22.000,00€ a 84
meses e TAN de 8,50%. Encargos
associados ao crédito: Imposto do Selo
sobre a Utilização do Crédito, Imposto
do Selo sobre juros, Comissão de
Concessão de Crédito de 3% sobre o
valor de financiamento e Comissão de
Processamento de Prestação de
2,50€, às quais acresce Imposto do
Selo à taxa legal em vigor.
Mensalidade: 352,18€. Montante
Total Imputado ao Consumidor:
31.068,38€. Montante mínimo e
máximo de 5.000,00€ e 30.000,00€,
respetivamente. Prazo mínimo e
Dinheiro
na
sua
*
conta em 48 horas. máximo de 36 e 84 meses,
respetivamente. Produto de
financiamento do Bankinter Consumer
Finance, E.F.C, S.A. - Sucursal em Portugal com Sede na Praça Marquês de Pombal,
n.º13, 4.º andar, 1250-162 Lisboa, NIPC 980575443, CRC Lisboa. Sujeito a decisão
de crédito. Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e
contratual legalmente exigida junto do Bankinter.
O Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal atua como Intermediário de Crédito
Vinculado de Bankinter Consumer Finance, EFC, S.A. - Sucursal em Portugal.

O sol quando
brilha é para
Se
pode
todos
os sonhos.
sonhar,
Realize-os já.

pode fazer.

Beneficie de soluções
de financiamento
personalizadas, com
taxas de juro muito
competitivas e uma
resposta rápida.

TAEG
11,5%

FUNDOS DE INVESTIMENTO
BANKINTER

Pense à frente,
Invista agora.

Beneficie de
uma oferta
alargada em
Fundos de
Investimento.

+ de 800 Fundos disponíveis.
+ de 20 Entidades Gestoras.

A presente informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Bankinter, S.A.
Sede: Paseo de la Castellana, n.º 29, 28046 Madrid, Espanha
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
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
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Venha conhecer-nos!
Agência Figueira da Foz
figueira.foz.pt@bankinter.com
Praça 8 de maio, nº 56
3080-052 Figueira da Foz

+351 233 408 060

