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PROTOCOLO
BANIF

CONTA ORDENADO TRIPLUS
● Isenção de despesas de manutenção
● Crédito equivalente a 2 vezes
o valor líquido do seu ordenado mensal
(limite máximo de ¤ 5.000,00)
● Crédito com taxa que pode baixar até aos 12%
● Oferta do 1º livro de cheques
● Domiciliação gratuita de pagamentos
periódicos
CARTÃO ELECTRON
● Oferta da 1ª anuidade para o 1º e 2º titular
CARTÃO DE CRÉDITO
● Oferta da 1ª anuidade para todos os titulares
● Descontos e serviços associados ao Cartão
● Pacote de seguros associados ao Cartão
DEPÓSITO CRESCENTE
● Taxa crescente a 4 anos, com pagamento
semestral de juros
● Possibilidade de liquidação antecipada no
final de cada semestre sem qualquer
penalização
● Taxa máxima de 6% (TANB)
● Montante mínimo de constituição de apenas
¤ 500,00
CRÉDITO PESSOAL(*)
● Qualquer finalidade
● Para montantes > ¤ 5.000,00
● Redução de 50% nas Despesas de Dossier
● Bonificação ao Spread desde que detenha
algum dos Produtos Banif:
• Conta Ordenado Triplus: -1,25%
• Cartão de Crédito: -0,75%
• Crédito Habitação: -0,375%
• Produtos de poupança
(DP e/ou PPR > ¤ 2.500,00): -0,75%
Spread Mínimo de 5,875%

TOP

CRÉDITO HABITAÇÃO
Vantagens Excepcionais:
● Possibilidade de incluir a aquisição de terreno
no Crédito à Construção de Habitação
● Pacote de Seguros de Vida e Multi-Riscos
Habitação extremamente atractivo

LEASING AUTOMÓVEL - BANIFCAR
● Redução de 50% nas Despesas de Dossier
● Taxa de Juro com redução de 1% sobre a tabela
(Spread mínimo de 2,25%)
● Prazo adaptável, podendo chegar aos 84 meses

REGIME GERAL (NOVOS CONTRATOS)
Redução de 50% na Comissão de Gestão do
Processo
● Taxa de Juro indexada à Euribor a 3 ou 6 meses
+ spread desde 0,32%

RENTING - RENT & FAMILY
● Marcas e modelos com elevado valor
acrescentado
● Todas as viaturas têm como equipamento base
- pintura metalizada, ar condicionado, rádio
CD e jantes de liga leve
● Serviços incluídos:
• Manutenção
• Viatura de substituição
• Seguro
• Gestão de impostos, multas e sinistros
• Cartão Combustível

●

REGIME GERAL (TRANSFERÊNCIAS)
● Reembolso de:
• Comissão de Gestão do Processo e Comissão
de Avaliação
• Despesas de nova escritura e registos
● Possibilidade de aumentar o capital e o prazo
do empréstimo
● Taxa de Juro indexada à Euribor a 3 ou 6 meses
+ spread desde 0,32%
SEGUROS
MULTI PROTECÇÃO DENTÁRIA
● Dupla cobertura: protecção dentária e assistência
à saúde
● Sem limites de capital por cobertura
(por ano/por pessoa)

BANCA ELECTRÓNICA - BANIF@ST
● Adesão gratuita
● Comodidade de acesso à conta e execução de
mais de 40 operações bancárias
● Possibilidade de constituir Depósitos a Prazo
com taxas acima da média do Mercado (Super
Depósito Banif@st)

MULTI PROTECÇÃO PESSOAL
Cobertura de Acidentes Pessoais Individual
(riscos profissionais e extraprofissionais)
● Um prestador de serviços na Assistência que
o acompanha internacionalmente
●

MULTI RISCOS “EDIFÍCIO”
MULTI RISCOS “CONTEÚDO”
● Destinado a operações de Crédito Habitação
ou aquisição facultativa
● Vasto leque de coberturas com possibilidade
de contratar a de fenómenos sísmicos
● Preços muito competitivos

(*) Seguro obrigatório na CSA-Companhia de Seguros
Açoreana

Para aderir a este Protocolo e beneficiar
das respectivas condições, abra a sua
Conta Ordenado Triplus, active o seu
Banif@st e adquira o Cartão de Crédito

Na expectativa de que as condições apresentadas sejam do seu agrado,
poderá contar com a visita de um Gestor de Conta qualificado, ou em alternativa,
convidamo-lo a visitar uma Agência Banif, podendo obter todos os
esclarecimentos e simulações sobre os Produtos aqui apresentados,
bem como das restantes vantagens que temos para lhe oferecer.

808 200 200
Chamada local, dias úteis
das 8h30 às 22h00.

www.banif.pt

