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Protocolo BBVA 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Conta Ordenado BBVA 
 
Abra uma Conta Ordenado BBVA e conheça todas as vantagens que tornam a sua vida mais fácil: 
 

 Limite de Descoberto Autorizado até 100% do Ordenado; 

 Isenção de Despesas de Manutenção; 

 Isenção do custo de Transferências BBVA/BBVA (eventuais nacionais) efectuadas em todos os canais; 

 Isenção do custo de Transferências BBVA/OIC (eventuais nacionais) efectuadas através do BBVA net; 

 Isenção do custo de Cheques; 

 Oferta da 1ª e 2ª anuidade dos Cartões de Débito/Crédito BBVA; 

 
T.A.E desde 15% e TAEG 17,32%. Pressupõe domiciliação de ordenado no valor igual ou superior a 600€.  
 
 
 
 
 
 

Crédito Habitação Fácil Plus BBVA 
Comprar casa, nunca foi tão fácil. 
 

 
Com Crédito Habitação Fácil Plus BBVA poderá usufruir das seguintes vantagens: 
 

 Deixar para o final do empréstimo até 100% do capital. 
 

        O pagamento que deixar para o final do empréstimo é determinado pela relação financiamento vs. garantia: 
 

 Pode pagar só juros, optando por deixar a totalidade para o final, se a relação for igual ou inferior a      
50%. 
 

 Pode ter prestações mais reduzidas, optando por deixar até metade para o final, se a relação for 
superior a 50%. 

 

 Fixar a taxa pelo prazo que desejar.  
         

O BBVA permite-lhe fixar a prestação do seu empréstimo, pelo prazo que pretender, protegendo-o das subidas de 
taxa de juro do mercado. 

 
 

 Suspender o pagamento da prestação. 
 

Caso tenha algum imprevisto, o BBVA liberta-o de preocupações adicionais, permitindo-lhe suspender o 

pagamento de 3 prestações consecutivas por ano, com o máximo de doze, durante o prazo do empréstimo. 

Soluções Financeiras 

Conheça as soluções financeiras que o BBVA tem para lhe oferecer e aproveite o 
Protocolo BBVA com condições exclusivas para os Associados do SPLIU. Para o 
BBVA cada cliente é único e, por isso, criamos as melhores soluções para realizar os 
seus projectos pessoais.  

Soluções Ordenado BBVA  

Soluções Habitação BBVA  
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 Alterar o valor da prestação. 
 

Sempre com o intuito de acompanhar o seu ritmo de vida, o BBVA dá-lhe a opção de escolher o valor da sua 

prestação, aumentando ou reduzindo o prazo do empréstimo até 10 anos. 

 
 

 Pagar apenas juros nos primeiros 3 anos. 
 

Caso queira uma disponibilidade financeira maior nos primeiros 3 anos, pode optar por pagar apenas os juros do 

seu empréstimo, ficando a sua prestação bastante mais baixa.  

 
 

 

 Financiamento até 100% e Prazo até 40 anos. 
 

Para que não tenha de esperar pelo dia em que terá uma entrada disponível para comprar a sua casa, o BBVA 

financia-o até 100% e num prazo até 40 anos.  

 
 

 Alterar de Taxa Variável(1) para Taxa Fixa(2) ou vice-versa. 
 

Para que tenha a conjuntura sob controlo, o BBVA permite-lhe alterar de taxa variável para taxa fixa ou vice-versa.  
 
 

 Bonificação na prestação(3). 
 

 

 Oferecemos os custos de transferência do seu crédito habitação para o BBVA até 2% do montante. 
 
 
           

                                     
 
 
 

     Nota: em operações de Crédito Habitação na vertente Construção ou Obras acresce 1% à Grelha em cima. 
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Transferência de Crédito Habitação para o BBVA 
 

 Transfira o seu Crédito Habitação para o BBVA, e usufrua de uma solução cheia de vantagens: 

 

 Custo da Avaliação e Custo de Solicitadoria. 

 Garante o reembolso dos Custos de Registos Provisórios, Emolumentos de Hipoteca, Conversão de Registos e 

Comissão de Amortização antecipada que terá que pagar à instituição onde está o seu actual crédito. 

 O BBVA trata de todo o processo. Não tem de se preocupar com nada. 

 Oferecemos os custos de transferência até 2% do montante. 

  
 
 
 
 
 

Super Crédito BBVA  
0% de juros no 1º ano. 0% de dúvidas. 
 

O BBVA oferece-lhe um Crédito Pessoal com 0% de juros no 1º ano e uma taxa muito atractiva nos restantes. 
 

 Montante de financiamento de 5.000€ a 60.000€. 

 Prazo de 4 a 10 anos.   

 
No final do 1º ano continua sempre a beneficiar excelentes condições. 

 

A F.I.N. está disponível para análise em qualquer Agência BBVA. T.A.E.G. 8,486% para um financiamento de 10.000€ a 4 anos e 12 

prestações/ano, com T.A.N fixa 0% no 1º ano e 10,95% no prazo restante, assumindo domiciliação mensal de ordenado, totalizando 

12.189,48€. Prestação mensal média de 327,15€. Juros calculados com base em 360 dias. Inclui Seguro de Vida BBVA Seguros para Cliente com 

30 anos, Imposto Selo sobre Utilização de Crédito e Imposto de Selo sobre juros cobrados às taxas legais em vigor. 

 
 

Empréstimo Nascimento BBVA 
Tudo para o seu bébé desde o primeiro momento com 0% de juros. 
 

Para si que foi Mãe nos últimos 12 meses, o BBVA criou o Empréstimo Nascimento BBVA. Com este pode conseguir 

até €3.000 com um prazo até 3 anos. 

 
E para que a sua única preocupação nos próximos tempos seja o seu bebé, a taxa de juro é de 0% sem qualquer 

custo associado: não tem Comissão de Abertura, Comissão de Estudo ou Comissão de Cancelamento. 

 
E para beneficiar de tudo isto, para si e o seu bebé, basta que domicilie no BBVA o seu ordenado, igual ou superior 

ao salário mínimo nacional. 

 

No BBVA é assim, Mãe é Mãe. 

 

Soluções Crédito Pessoal BBVA  
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A F.I.N. está disponível para análise em qualquer Agência BBVA T.A.E.G. de 0,793% para um financiamento de 3.000€ a 36 meses e 12 

prestações/ano, com T.A.N. fixa de 0%, totalizando 3.036,25€. Juros calculados com base em 360 dias. Inclui Seguro de Vida BBVA Seguros 

para cliente com 30 anos, Imposto de Selo sobre Utilização de Crédito e Imposto de Selo sobre juros cobrados às taxas legais em vigor.  

 

 

 

 

 

 

 

Financiamento do Curso de Licenciatura, Pós-Graduações, MBA, Mestrados     
e Doutoramentos  
 
 
Seja qual for o seu projecto, pagar cursos ou estudos, veja as condições que temos para lhe oferecer: 
 
 

 Financiamento até 100% do valor da propina. 

 Taxa de Juro indexada à Euribor (3M) + Spread desde 2,5%. 

 Prazo até 10 anos. 

 Carência de capital que poderá ter a duração oficial do curso acrescido de um período máximo de um ano. 

 Reembolso: mensal. 

 Comissão de abertura de 2%, com mínimo de 50 €. 

 Contratação de seguro de vida obrigatório. 

 

A F.I.N. está disponível para análise em qualquer Agência BBVA. T.A.E.G. de 4,863% para um financiamento de 5.000€ a 10 anos, com 

carência de capital de 12 meses, 12 prestações/ano, com T.A.N. indexada à Euribor (3M) + Spread de 2,5%, totalizando 6.329,07€. Prestação 

mensal de 54,13€. Juros calculados com base em 360 dias. Inclui Seguro de Vida BBVA Seguros para cliente com 35 anos, Imposto de Selo sobre 

Utilização de Crédito e Imposto de Selo sobre juros cobrados às taxas legais em vigor. (Euribor 3 Meses referência para mês de Janeiro: 1,042%). 

 

Financiamento da propina anual da Licenciatura 
 

 Financiamento até 100% do valor da propina anual. 

 Taxa de Juro indexada à Euribor (3M) + Spread desde 2,5%  

 Prazo até 5 anos. 

 Montante até 5.000 €. 

 Reembolso: mensal. 

 Comissão de abertura de 2%, com mínimo de 50 €. 

 Seguro de Vida obrigatório. 

 

A F.I.N. está disponível para análise em qualquer Agência BBVA. T.A.E.G. de 5,396% para um financiamento de 5.000€ a 5 anos e 12 

prestações/ano, com T.A.N. indexada à Euribor (3M) + Spread de 2,5%, totalizando 5.666,02€. Prestação mensal de 91,05€. Juros calculados com 

base em 360 dias. Inclui Seguro de Vida BBVA Seguros para cliente com 35 anos, Imposto de Selo sobre Utilização de Crédito e Imposto de Selo 

sobre juros cobrados às taxas legais em vigor. 

 

Soluções Formação BBVA  



                                                       

 

5

 

 
 

 
Depósitos e Investimento BBVA 

 

 Depósitos BBVA: Acesso aos mercados financeiros de uma forma transparente e tendo sempre a garantia no 

final do prazo da totalidade do capital investido e de uma remuneração variável que dependerá das condições 

de cada emissão. 

 

 Investimento BBVA: Garanta uma taxa de juro atractiva e o  acesso a produtos e serviços adequados às 

suas necessidades. 

 
Fundos de Investimento BBVA 

 

O BBVA oferece-lhe fundos de investimento mais rentáveis para que possa tirar o melhor partido das suas 

poupanças, aproveitando a experiência e os serviços do Grupo BBVA e de uma das melhores gestoras do Mercado: 

BBVA Gest. No BBVA encontrará os Fundos de Investimento que melhor se adaptam às suas necessidades, porque 

nos encarregamos a todo o momento de lhe oferecer a melhor combinação entre rentabilidade e segurança. 
 

 Fundos Índice e Fundos de Acções Zona Euro; 

 Fundos de Tesouraria Euro e  Fundos de Capital Garantido; 

 Fundos Flexíveis e Fundos Especiais de Investimento; 

 Fundos de Obrigadações e Fundos de Obrigações Taxa Fixa Euro. 

 

Fundos de Pensões BBVA 
 

Com os Fundos de Pensões BBVA poderá rentabilizar as suas poupanças, para poder beneficiar das mesmas, no 

futuro. E se o que procura é equilíbrio entre rentabilidade e segurança, no BBVA poderá eleger a sua melhor opção: 

 BBVA Protecção 2015 

 BBVA Protecção 2020 
 

E mais, para além de rentabilizar as suas poupanças, poderá ainda usufruir das seguintes vantagens : 
 

 Garantia de capital sobre todas as subscrições e transferências; 

 Consolidação de ganhos trimestrais; 

 Isenção de comissão de subscrição e resgate; 

 Gestão dinâmica, para que aproveite as melhores oportunidades dos mercados em cada momento; 

 Possibilidade de efectuar poupanças periódicas;  

 Tributação reduzida e adiada para o momento do reembolso; 

 

Soluções Poupança e Investimento BBVA   
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Planos de Poupança Reforma BBVA 

 Isenção de comissão de subscrição. 

 Isenção de comissão de resgate. 

 Tributação reduzida e adiada para o momento do reembolso. 

 Simplicidade e flexibilidade na programação da sua poupança. 

 
 

 

 

A sua tranquilidade e a dos seus é o bem mais precioso com o qual pode contar. Por isso, pensando em protegê-la 

da melhor forma, o BBVA oferece-lhe a gama de produtos mais completa desenhados para se adaptar às suas 

necessidades. Com o objectivo de garantir o seu bem estar e o da sua família. 
 

 Seguro de Acidentes de Trabalho - Serviços Domésticos 

 Seguro de Saúde Dentária Vitalplan Smile 

 Seguro Saúde Vitalplan 

 Seguro Vida Garantia Familiar 

 Seguro Multi-Riscos 

 Seguro Automóvel. 

 
A comunicação entre si e o BBVA é sempre o mais importante de tudo. Por isso a qualquer momento e em qualquer 

lugar, poderá contactar-nos através da Linha Protocolos BBVA 808 020 006 ou protocolos@bbva.pt, e obter toda a 

informação de que precisa. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluções Seguros BBVA 

01 Fevereiro 2011 

mailto:protocolos@bbva.pt�
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As condições constantes desta comunicação são válidas até 2011.12.31. Todos os produtos mencionados não dispensam a consulta dos suportes 

legais respectivos, disponíveis nas Agências BBVA. A evolução do mercado poderá levar o BBVA a proceder à alteração das condições da oferta 

de produtos em qualquer momento. 

Notas Crédito Habitação Fácil Plus BBVA:  

(1) Taxa Variável Euribor a 3 Meses – taxa resultante da média aritmética simples das cotações diárias da taxa Euribor a três meses, registada no 

mês imediatamente anterior ao início do trimestre seguinte, arredondada à milésima nos termos adiante especificados e acrescida de um “spread”. 

(2) Taxa Fixa 3 Anos – taxa obtida através da média ponderada das taxas de juro sobre novas operações de empréstimos (operações 

denominadas em euros e excluindo os descobertos bancários) concedido por instituições financeiras monetárias a residentes na área do euro, 

publicitada no Boletim Estatístico do Banco de Portugal, arredondada à milésima nos termos adiante especificados e acrescida de um "spread". O 

arredondamento da taxa de juro será feito à milésima da seguinte forma: a) Quando a quarta casa decimal for igual ou superior a cinco, o 

arredondamento é feito por excesso; b) Quando a quarta casa decimal for inferior a cinco, o arredondamento é feito por defeito. A base de cálculo 

de juros utilizada é de 360 dias. 

(3) O spread aplicado é definido em função da % de financiamento, da garantia, do montante de financiamento e da vinculação ao Banco (3 

pacotes distintos, cumulativos e que permitem bonificação na taxa). Pacote A: Domiciliação de Ordenado + Seguros Vida BBVA e Multi-Riscos 

BBVA Seguros Portugal; Pacote B: Domiciliação de 3 pagamentos + Cartão Crédito (Visa Classic/Gold) BBVA + Pacote A; Pacote C: Subscrição 

de um Fundo Poupança Reforma BBVA (ou de um Fundo de Pensões Aberto BBVA) + Pacote B. Nas operações de financiamento com período de 

carência de capital e prestação final em simultâneo, o respectivo spread de tabela será calculado em função de LTV, Pacotes de Vinculação e 

Montante de Financiamento será acrescido em 0,1%. T.A.E. 3,101% e T.A.E.R 3,077% para um financiamento de 150.000€, a 40 anos, com 

prestação final de 50%. Euribor 3 meses (Janeiro 2011) + spread 1,30%, arredondado à milésima, pressupondo seguros contratados na BBVA 

Seguros (Vida e Multirisco), Domiciliação de Ordenado, 3 Pagamentos Domésticos, utilização de conta à ordem isenta de comissões, Cartão de 

Crédito Fácil BBVA isento de anuidade, valor subscrito em qualquer um dos Fundos Poupança Reforma ou Fundos de Pensões Abertos no valor 

mínimo de 600,00 € /Ano (aplicação de comissão de subscrição de 2% sobre as entregas efectuadas), no caso de Fundos Poupança Reforma, 

para o valor mínimo indicado  e LTV inferior a 50%. Comissão de reembolso antecipado de 0,5% em taxa variável e 2% em taxa fixa. Seguros 

incluídos para cálculo da T.A.E. 

 O Reembolso Antecipado Parcial pode ser efectuado em qualquer momento do contrato, independentemente do capital a reembolsar, desde que 

efectuado em data coincidente com os vencimentos das prestações e mediante pré-aviso ao Banco de sete dias úteis. O Reembolso Antecipado 

Total pode ser efectuado em qualquer momento da vigência do contrato, mediante pré-aviso ao Banco de dez dias úteis. Em caso de reembolso 

por motivos de morte, desemprego ou deslocação profissional, devidamente comprovada, não será aplicada comissão. Reembolsos Antecipados 

Parciais: sempre que tenha sido contratada uma prestação final até 100% do empréstimo, o Cliente pode optar por amortizar o capital da prestação 

final ou o valor do restante capital em dívida. Estão isentas de comissão as entregas antecipadas sobre a prestação final e nas restantes situações 

é cobrada uma comissão de 0,5% sobre o capital a reembolsar se for cancelado no período de aplicação de taxa variável ou 2% se estiver num 

período de taxa fixa. Sempre que tenha sido contratado inicialmente um período de carência de capital (min. 6 meses; máx. 36 meses), os 

reembolsos antecipados parciais que possam ocorrer durante este período, estão isentos de comissão. No caso do financiamento com LTV ≤ a 

50% , e na modalidade Só Juros, os reembolsos antecipados parciais estão isentos de cobrança de comissão.  

Reembolsos Antecipados Totais: Sempre que tenha sido contratado um período de carência de capital (min. 6 meses; máx. 36 meses), os 

reembolsos antecipados totais que possam ocorrer durante este período estão isentos de comissão, excepto quando se trate de transferência para 

OIC, onde será aplicada a comissão de 0,5% sobre o capital a reembolsar, se for cancelado no período de aplicação de taxa variável ou 2% se 

estiver num período de taxa fixa. No caso do financiamento com LTV ≤ a 50%, e na modalidade Só Juros, os reembolsos antecipados totais estão 

isentos de cobrança de comissão, excepto quando se trate de transferência para OIC, onde será aplicada a comissão de 0,5% sobre o capital a 

reembolsar, se  for cancelado no período de aplicação de taxa variável ou 2% se estiver num período de taxa fixa. Para mais informações dirija-se 

a uma Agência BBVA.   

Informação Adicional: 


