
Aproveite ainda:
  Limite de descoberto autorizado até 100% do ordenado ou pensão. (T.A.E.G. 17,32%).
 Oferta da 1ª e 2ª anuidade dos Cartões de Débito.

Mantenha o seu ordenado/pensão domiciliado e beneficie ainda da isenção dos custos de:
 Despesas de manutenção.
  Cheques (módulos até 10 cheques).
   Transferências eventuais nacionais entre Contas BBVA.
   Transferências eventuais nacionais para Outras Instituições de Crédito

  (desde que efectuadas através do BBVA net).

Aproveitar o seu ordenado connosco 
é aproveitar melhor a vida.
Abra uma Conta Ordenado BBVA, aproveite todas as vantagens e receba:

Protocolos

Aproveite o seu banco.

O não cumprimento dos pressupostos acima indicados, implica pagamento de compensação ao Banco no valor de 250€ no caso da 
TV LED e da Máquina de Café Nespresso Delonghi U Black EN110B e no valor de 500€ no caso da Mycook, Mini iPad e iPad 16 GB 
Wi-Fi e Televisor Samsung Smart TV 32”, modelo ES5500. T.A.N. de 15%, que corresponde a uma T.A.E.G. de 17,32%, para 
limite de descoberto autorizado no máximo de 15.000€, com pagamento mensal de juros no primeiro dia útil do mês seguinte. Exemplo: para um 
descoberto de 1.000€, durante 30 dias, ao qual correspondem juros de 12,50€, a que acresce 0,50€ de imposto de selo e 0,40€ de imposto sobre 
a utilização de crédito, não sendo cobrados juros de montante inferior a 0,50€. Cartão Depois Classic BBVA BBVA (T.A.E.G. de 23,63% 
e T.A.N. de 20,00%, para um crédito de 1.500€ pago em 12 meses, incluindo anuidade e impostos) ou Cartão Depois Gold BBVA 
(T.A.E.G. de 25,40% e T.A.N. de 21,36%, para um crédito de 4.000€ pago em 12 meses, incluindo anuidade e impostos). Ofertas 
limitadas ao stock existente. Campanha válida até 31.12.2013. iPad é uma marca da Apple Inc. registada nos Estados Unidos e noutro países. A 
Apple não é patrocinadora, nem participa nesta promoção.

Uma TV LED 22’’ Full HD ou uma  
Máquina de Café Nespresso por  
domiciliar o seu ordenado/pensão no 
valor igual ou superior a 600€ e ter 
Cartão de Crédito activo  
(Depois Classic/Gold BBVA),  
durante 24 meses.

Uma Mycook ou um Mini iPad por 
domiciliar o seu ordenado/pensão  
no valor igual ou superior a 1.500€  
e ter Cartão de Crédito activo  
(Depois Classic/Gold BBVA),  
durante 24 meses.

Uma Smart TV Samsung 32” ou um 
iPad com uma capa de oferta, por
domiciliar o seu ordenado/pensão 
no valor igual ou superior a 2.500€, 
durante 24 meses.
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Mais informações: 808 020 006 www.protocolos.bbva.pt protocolos@bbva.pt


