Protocolo Colaborador
Vantagens exclusivas para si
Financiamos os seus projetos
com redução de taxa e comissões,
e comparticipamos os custos de transferência do crédito de outro Banco

Para o dia a dia
temos o Mundo 1|2|3 - solução multiproduto com isenções e
reembolsos
e um período experimental de 12 meses sem comissão de serviço de
manutenção de conta pacote

1.

Financiamos os seus projetos | Crédito Habitação
Crédito
Habitação

Comprar Casa

Crédito
Automóvel

Conta, Cartão
e Proteção

Novos
Clientes

Damos resposta ao seu pedido na hora

Faça uma simulação, responda a algumas perguntas, e
dizemos-lhe de imediato se aceitamos um pedido de crédito
habitação com as condições que definiu.

Simulador de Crédito Habitação

Transfira o seu Crédito Habitação para o Santander

Benefícios para si

na contratação de novos financiamentos

Redução
de comissão

Crédito
Pessoal

em

30%

na Comissão de Dossier,

no valor de 280€ + imposto selo

sem custos associados em a financiamentos a taxa variável de montante superior a 50 000 € e
prazo superior a 15 anos

Comparticipamos
Despesas

na liquidação antecipada

cobrada pelo banco onde o financiamento está formalizado

e
Isentamos
Comissões

isenção das Comissões de Dossier, Avaliação e Formalização

Vantagens exclusivas para colaboradores

Saiba mais

Recém
licenciados

1.

Financiamos os seus projetos | Crédito Pessoal
Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Crédito
Conta, Cartão
Automóvel
e Proteção

Free
trial

Recém
licenciados

Crédito Pessoal Santander
Faça aqui o seu pedido
TAN 8% 7,5%
TAEG 11,7% (2)

Benefícios para si

na contratação de novos financiamentos

Valor do empréstimo flexível

Prazo alargado

Desde 5 000€ a 50 000€
para diversas finalidades (1)

Planos de pagamento
de 24 a 96 meses (2 a 8 anos)

Redução
de taxa

Redução
de comissões

de

0,5%

face à taxa do preçário em vigor

em

35%

na Comissão de Formalização

O crédito anunciado não pode ser utilizado para a aquisição de produtos financeiros. A concessão do crédito depende da apreciação casuística e da não verificação de situações de incumprimento ou mora de que o Banco tenha conhecimento
através da consulta à centralização de riscos do Banco de Portugal. Informe-se detalhadamente junto do seu Balcão sobre esta e outras Soluções de Crédito disponíveis.
(1)

TAEG de 11,7%, para um crédito pessoal de 7 500€ a 60 meses, com taxa anual nominal fixa (TAN) de 8%. Prestação mensal de 153,22€. TAEG inclui as comissões de formalização (262,50€), dossier (0,00€) e o imposto sobre a
utilização de crédito (198,00€). Os valores das comissões encontram-se afixados no preçário do banco devidamente publicitados em todos os balcões. Base cálculo dos juros 30/360. Montante total imputado ao consumidor de 9 664,45€.
Primeiros titulares de conta individual ou solidária
(2)

Vantagens exclusivas para colaboradores

Saiba mais

1.

Financiamos os seus projetos | Crédito Automóvel
Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Crédito
Automóvel

Conta, Cartão
e Proteção

Novos
Clientes

Recém
licenciados

Crédito Auto mundo 1|2|3
Comprar carro novo? Só se for tão
simples como escolher a cor
TAEG 3.5%

(1)

Financiamento até 100%

Pode adquirir o automóvel

Sem encargos notariais

Até 100% do PVP (preço de venda ao
público) de qualquer veículo novo

No final do contrato pelo valor
inicialmente acordado

Isento de reconhecimento notarial de
assinaturas e dos custos decorrentes

TAEG de 3,5%, para um contrato em ALD, no valor de 25 000€, a 60 meses, de uma viatura nova, com entrada inicial de 10%, valor da última renda de 20%, rendas mensais de 324,12€. A taxa de juro aplicável é a Euribor a 12 meses, revista mensalmente com
base na média aritmética simples das cotações diárias da Euribor a 12 meses do mês anterior ao período da contagem dos juros, com arredondamento à milésima, acrescida do spread de 2,8 p.p.. A Euribor utilizada foi a que resulta da média observada em outubro de
2020. Base cálculo dos juros 30/360. O montante total imputado ao consumidor é de 27 391,71€.
(1)

Vantagens exclusivas para colaboradores

Saiba mais

2.

Ajudamos a gerir o seu dia a dia | Mundo 1|2|3
Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Crédito
Automóvel

Conta, Cartão
e Proteção

Novos
Clientes

Recém
licenciados

2.

Ajudamos a gerir o seu dia a dia | Vantagens dos Produtos Mundo 1|2|3

Comissão de manutenção da Conta pacote 6,5€ por mês ou 5,5€ por mês, se
domiciliar o seu ordenado (mínimo de 375€) ou a reforma (mínimo de 300€)

•

Transferências gratuitas a crédito e ordens permanentes SEPA+ para qualquer banco nacional ou europeu
(Espaço SEPA+).

•

Requisição e entrega de cheques cruzados e à ordem gratuita - 1 módulo de 10 cheques por mês.

•

2 operações por mês sem comissões na Euronext Lisboa de montante inferior a 10 000€

•

3% de reembolsos na utilização da Via Verde.

•

12 cent./litro de descontos e reembolsos em combustíveis Repsol:. 6 cênt. de desconto imediato + 6 cênt. de
reembolso no Cartão de Crédito Mundo 1|2|3
Saber mais

Comissão de disponibilidade de cartão de Crédito mensal 2,90€, ou 1,40€ se fizer
300€ ou mais em compras, por mês, com o Cartão Mundo 123

Proteção Vida, SafeCare, Viva Mais, Valor Saúde, Proteção
Acidentes,
Proteção
+ AutoViva
e Proteção
Lar Saúde, Proteção
Proteção Vida,
SafeCare,
Mais, Valor
Acidentes, Proteção + Auto e Proteção Lar

Saber mais

•

1% de reembolsos nas compras pagas com o Cartão de
deCrédito
CréditoMundo
Mundo123
1|2|3
conversão
valor
das
ouou
conversão
dodo
valor
das
compras em milhas na SATA.

•
•

2% de reembolsos sobre as contas da casa: eletricidade, água, gás e telecomunicações.

•

Taxas de juros mais baixas em créditos habitação, pessoal e automóvel.

3%
o pagamento
pagamento do
do IMI.
3% de
de reembolso
reembolso sobre
sobre o
IMI.
Saber mais

Todos os reembolsos são efetuados na Conta-Cartão Mundo 123. As transações efetuadas com o Cartão Mundo 123 em compras, utilização da Via Verde, combustível
abastecido e pagamento do IMI são consideradas, em conjunto, até ao limite máximo de utilização de 1 200€ por período de extrato mensal.

2.

Ajudamos a gerir o seu dia a dia | Mundo 1|2|3

Seja nosso Cliente Mundo 1|2|3

e beneficie de um período experimental

Vantagens exclusivas para colaboradores

Saiba mais

3.

Seja nosso Cliente | Período Experimental
Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Crédito
Conta, Cartão
Automóvel
e Proteção

Entre no Mundo 1|2|3
Beneficie das vantagens
para Colaboradores

Benefícios para si

Período experimental para novas adesões

12 meses sem comissão de manutenção de Conta Pacote
para novos Clientes que adiram ao mundo 1|2|3
Conta à ordem, Cartão de Crédito e Seguro de Proteção

Contacte-nos

para aderir a esta campanha

Vantagens exclusivas para colaboradores

Free
trial

Recém
licenciados

4.

Recém licenciados e Universitários | Universitários
Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Crédito
Conta, Cartão
Automóvel
e Proteção

Free
trial

Recém
licenciados

#Global U
Entra na onda da Universidade, e conhece todas as vantagens que
temos para ti
Cartão de Débito #Global U






Bolsas

Sem comissão de disponibilização de cartão de



Um site dedicado: https://www.becas-santander.com/pt

débito até aos 25 anos¹



Explore e conheça as bolsas de estudo oferecidas pelo Banco

No estrangeiro, e até 1 000€ por mês, não paga

Santander que o levarão mais longe. Bolsas de estudo únicas,

comissões para levantar dinheiro em ATM² .

tecnologia, línguas, habilidades e muito mais.

Utiliza MB Way de forma gratuita

Conta Stream
 Uma conta de depósitos à ordem com todas as

funcionalidades para gerires o teu dinheiro
 Sem comissão de manutenção de serviço de conta

pacote até aos 25 anos³

Inovação e Empreendedorismo


No eixo do empreendedorismo, atuamos através da
plataforma santanderx.com, o maior ecossistema de
empreendedorismo universitário em todo o mundo, que faz a

ligação entre a vontade de tranformar uma ideia de um
universitário em negócio e em recursos fundamentais para a
sua concretização: talento, clientes e financiamento.

(1)
(2)
(3)

A comissão de disponibilização de Cartão de Débito #Global U fica isenta para os titulares do cartão com idade até 25 anos (inclusive). Dos 26 aos 30 anos a comissão será de 6,25€+ Imposto do Selo, por
trimestre.
Levantamentos isentos de comissões de preçário até ao limite de 1 000€ por mês. Compras isentas de comissões de preçário até ao limite de 1 000€ por mês.
Comissões de manutenção de conta pacote: Até aos 21 anos de idade - Isento. Dos 21 aos 25 anos de idade (apenas para clientes universitários) - Isento. Dos 26 aos 30 anos (inclusive) – 2,00€/mês + Imposto
do Selo (apenas para clientes universitários).

5. Cliente Digital | Soluções para o dia a dia
Crédito
Habitação

Santander Próximo
Acompanhamento Personalizado à Distância é indicado para…

Maior comodidade, sem necessidade de se deslocar a um Balcão
Horário alargado das 9h30 às 18h30
Saiba mais aqui…

Crédito
Pessoal

Crédito
Conta, Cartão
Automóvel
e Proteção

Free
trial

Recém
licenciados

5. Serviço de Mudança de Conta | Soluções para o dia a dia
Crédito
Habitação

Saiba mais aqui…

Crédito
Pessoal

Crédito
Conta, Cartão
Automóvel
e Proteção

Free
trial

Recém
licenciados

Próximos passos
Crédito
Habitação

Crédito
Pessoal

Crédito
Automóvel

Conta, Cartão
e Proteção

Novos
Clientes

Quer falar connosco?
Rede Balcões

SuperLinha

Contacte o seu gestor de conta ou
procure-nos no balcão mais
próximo de si

707 21 24 24
De Portugal
+351 217 807 364

Localizador de balcões em
santander.pt

De Portugal e do estrangeiro
Atendimento 24h, todos os dias

Faça aqui o download desta apresentação
Saiba mais

Recém
licenciados

