Vantagens dos Planos Poupança Reforma
Os Planos Poupança Reforma (PPR) são as aplicações ideais
para constituir uma poupança e planear de forma atempada
a sua reforma. No BPI poderá criar um plano de entregas
periódicas associadas ao seu PPR, definindo o montante e a
periodicidade das entregas, com total flexibilidade e de acordo
com a sua capacidade financeira. As condições do seu plano
podem ser alteradas ou canceladas por si a qualquer momento,
com total liberdade. Quanto mais cedo investir no seu PPR,
menor será o seu esforço financeiro e maior será o potencial
de rentabilidade da sua poupança no longo prazo.

Vantagens do Extracto Digital BPI

A conta ordenado
que pensa
na reforma.
Ganhe 10% de um ordenado num PPR,
num máximo de € 499.
Domicilie pela 1ª vez o seu ordenado
no BPI até 30 de Julho de 2010.
Adira à campanha e ao extracto digital.

Facilidade de consulta e arquivo;
Disponibilidade online durante 24 meses;
Maior rapidez porque não está sujeito ao tempo de distribuição
dos correios;
Elevados níveis de segurança e privacidade;
Responsabilidade ecológica porque contribui para a diminuição
da emissão do papel e protecção do meio ambiente.
Informação importante
Taxa fixa de 10,0%, válida para qualquer descoberto.
Reembolso mensal. 2 As TAEG do Cartão BPI e do Cartão Universo
são calculadas para um exemplo de crédito de € 1.500, para
a taxa anual nominal de 22,2%. TAEG Cartão BPI Gold calculada
para um exemplo de crédito de € 2.500, para a taxa anual
nominal de 9,75%. Prazo de 12 meses, anuidades referidas
e carência de juros no 1º mês. Juros calculados com base
em 360 dias, sem arredondamento. Valores para uma utilização
em compras na zona euro.
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Banco BPI, S.A., Rua Tenente Valadim, 284, Porto, Mediador
de Seguros Ligado n.º 207232431 (registado junto do Instituto
de Seguros de Portugal em 31 de Outubro de 2007 - informações
adicionais relativas ao registo disponíveis em www.isp.pt);
autorizado a exercer a actividade nos Ramos de Seguro Vida
e Não Vida com as Seguradoras BPI Vida - Companhia de
Seguros Vida, S.A., Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.
e Cosec - Companhia de Seguro de Créditos, S.A.
Toda a informação nos Balcões e Centros de Investimento BPI,
www.bancobpi.pt e 800 22 10 22 (linha grátis com atendimento
personalizado, das 7h às 24h).

Pressupõe domiciliação por 12 meses.
TAEG 11,4%.
Taxa fixa de 10,0% válida para qualquer
descoberto. Reembolso mensal.

Saiba como ganhar 10% de um ordenado num PPR

Conheça todas as vantagens da Conta Ordenado BPI
Protocolo

De 3 de Maio até 30 de Julho de 2010
1. Abra uma Conta Ordenado BPI Protocolo, caso ainda não seja
titular (acesso exclusivo para trabalhadores por conta de outrem
ou reformados);
2. Domicilie o seu ordenado pela primeira vez no BPI. Para tal,
basta indicar o NIB à sua empresa e solicitar que o seu ordenado
passe a ser transferido, de forma automática, para a sua Conta
Ordenado BPI Protocolo;
3. Inscreva-se nesta campanha em qualquer Balcão ou Centro
de Investimento BPI;
4. Adira ao Extracto Digital BPI em www.bpinet.pt. A adesão é
gratuita. Se ainda não é aderente ao BPI Net, dirija-se a qualquer
Balcão ou Centro de Investimento BPI ou consulte
www.bancobpi.pt.

Descoberto com uma das taxas de juro mais baixas do mercado
A Conta Ordenado BPI Protocolo garante-lhe o acesso a um
descoberto até 100% do valor líquido do seu ordenado ou
reforma, com uma das taxas de juro mais baixas do mercado
(TAEG de 11,4%)1.
Isenção de despesas
Ao domiciliar o seu vencimento numa Conta Ordenado BPI
Protocolo, beneficia de vantagens únicas:
Isenção de despesas de manutenção;
Isenção das anuidades do cartão de débito para dois titulares;
Isenção da 1ª anuidade do Cartão BPI (TAEG 24,1%) no valor
de € 15, do Cartão BPI Gold (TAEG 13,7%) no valor de € 50
ou do Cartão Universo (TAEG 23,7%) no valor de € 12,502;
Transferências gratuitas através dos canais automáticos;
Pagamentos periódicos gratuitos.

Como receber o seu PPR BPI
O valor do PPR corresponderá a 10% do valor do primeiro ordenado
domiciliado, sendo a entrega do seu PPR BPI efectuada no mês
a seguir em que se verifique essa domiciliação. No caso de existir
mais do que um crédito mensal identificado como Pagamento
de Ordenado ou Pagamento de Pensão, será tomado como
referência o total verificado nesse mês.
O PPR será atribuído ao 1º titular da Conta Ordenado BPI Protocolo
até ao limite de € 499. No caso de já ter um PPR BPI, o reforço
será efectuado no PPR já existente. Se tiver mais do que um, o reforço
será realizado no PPR com a entrega mais recente. Nos restantes
casos, será constituído um BPI Reforma Investimento PPR.
A atribuição do PPR BPI pressupõe a domiciliação de ordenado
por 12 meses consecutivos. Caso esta condição não se verifique,
o BPI reserva-se o direito de debitar a conta à ordem pelo valor
do PPR atribuído.

Acesso a bonificações nos produtos de crédito
Para que possa concretizar os seus projectos, o protocolo com
o BPI oferece-lhe vantagens nos principais produtos de crédito
do Banco:
Crédito habitação - entre 0,10 e 0,20 pontos percentuais
e isenção do custo de avaliação;
Crédito ao consumo - 3,5 pontos percentuais;
Financiamento automóvel - 0,25 pontos percentuais.
Oferta de Seguro de Responsabilidade Civil
Ao domiciliar o seu vencimento na Conta Ordenado BPI Protocolo
beneficia ainda da oferta de um Seguro de Responsabilidade
Civil com um valor anual garantido de € 2.500 por segurado.
Este seguro garante a responsabilidade civil sobre os danos
causados a terceiros no decurso da sua vida privada.
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