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informação e condições à data de 25-07-2016, podendo o Banco alterar em qualquer momento sem aviso prévio.

+ Isenção de despesas
Não paga despesas de manutenção, nem 
tem de ter saldos mínimos na conta

+ Cartões sem anuidades
Cartão de débito e cartão de crédito* 
gratuitos na Conta + Ordenado

+ Transferências gratuitas
Em todos os canais automáticos (internet, 
mobile e ATM)

DESDE
2001

Independência arquitetura aberta com oferta global 
                                      em Asset Management e Trading

Inovação tecnológica e nos produtos financeiros

Integração omnicanal com acessibilidade total 
                            (Web, Mobile, Contact Centre e Personal
                            Financial Advisors)

PFA®
Personal Financial Advisor

� Acompanhamento 
profissional e  
personalizado.

� Total disponibilidade e 
mobilidade.

� Gratuito.

CONTACTOS

Filipe Queirós
Paulo Monteiro

Dias Pinto
(+351) 255 523 454

Visite-nos no Financial Advisor O�ce

Tâmega e Sousa
Promotor - Agente Vinculado

Av. Gago Coutinho, n.º 460
4630–262 Marco de Canaveses

 (+351) 255 523 454 (9h00 - 18h00)

E tire partido das nossas campanhas

*Exemplo Cartão Best Gold Visa: TAEG de 11,2% para um montante de crédito de 1.500 € à TAN fixa de 7,8%, com reembolso no prazo 
de 12 meses. Adesão ao cartão de crédito sujeita a aprovação comercial pelo Banco Best.
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CONDIÇÕES

PARA ASSOCIADOS

CASA DO PESSOAL

DO HOSPITAL PADRE 

AMÉRICO -  VALE 

DO SOUSA

PORQUE TEMPO É DINHEIRO, 
ESTÁ NA HORA DE ENTRAR E RECEBER. 

Até 31 de outubro 2016, abra a sua 1.ª conta, subscreva produtos de 
poupança e investimento elegíveis no valor de 25.000 €                 

e receba um Apple Watch.

ENTRE NO BEST E RECEBA UM CARTÃO 
OFERTA FNAC NO VALOR DE 150 €

Basta que abra a sua 1.ª conta e subscreva 
produtos de poupança e investimento elegíveis 

no valor de 10.000 €, até 31 de outubro 2016. 

Período de fidelização mínimo de 12 meses. Em caso de quebra do período de fidelização será efetuado o 
débito em conta no valor de 479 €. Produtos de poupança e investimento elegíveis: fundos de investimento 
(exceto fundos de tesouraria/mercado monetário), seguros, títulos, produtos financeiros complexos (exceto 
depósitos indexados), serviço Gestão de Carteiras, serviço Best Trading Pro e planos poupança. Não dispensa 
a consulta do regulamento disponível em https://www.bancobest.pt/ptg/bestsite/best_docs/Reg_Watch.pdf. Não 
acumulável com outras campanhas para novos Clientes.

Período de fidelização mínimo de 12 meses. Em caso de quebra do período de fidelização 
será efetuado o débito em conta no valor de 150 €. Produtos de poupança e investimento 
elegíveis: fundos de investimento (exceto fundos de tesouraria/mercado monetário), seguros, 
títulos, produtos financeiros complexos (exceto depósitos indexados), serviço Gestão de 
Carteiras, serviço Best Trading Pro e planos poupança.Não dispensa a consulta do regulamento 
disponível em https://www.bancobest.pt/ptg/bestsite/best_docs/Reg_Fnac.pdf. Não acumulável 
com outras campanhas para novos Clientes.

DEPÓSITO A PRAZO NOVOS CLIENTES 
2,5% TANB A 90 DIAS
Pagamento antecipado de juros

Montantes entre 2.500 € e 50.000 €

Sem mobilização antecipada

Limitado a um depósito por morada

Não acumulável com outras campanhas para novos Clientes. 
Não dispensa a consulta da Ficha de Informação Normalizada.


