DOMICILIAÇÃO DE ORDENADO

VAMOS AO BÓNUS
DA QUESTÃO

VAMOS AO BÓNUS DA QUESTÃO
Por trás de cada grande instituição, há uma grande visão. E à frente dela estão os
associados, que trabalham para a concretizar. Podíamos passar horas a elogiar o
seu esforço, dedicação e resiliência - mas vamos diretos ao assunto.
Tudo o que tem de fazer é domiciliar connosco o seu ordenado, e recebe o bónus
de €250* assim que o primeiro salário for transferido.
E mais, se tiver até 28 anos, para além deste benefício ainda pode aderir à Conta
Futuro, e desfrutar de MB Way e cartão de débito gratuitos - sem pagar despesas de
manutenção de conta.
Esta campanha única e limitada é um pequeno incentivo.
Mas pode ser uma grande ajuda.
VALIDADE DA CAMPANHA

O QUE GANHO COM ISSO?

Até 31 de dezembro de 2022.

250€ líquidos.
Será creditado na sua conta quando o 1º ordenado
for creditado na sua conta ABANCA.

UMA CAMPANHA ABERTA
A NOVOS CLIENTES
Para poder participar, só tem de:

*OUTROS TERMOS E CONDIÇÕES

Não trabalhar por conta própria;

Os 250€ líquidos serão creditados na conta assim que
o primeiro pagamento de ordenado (ou pensão) válido
for recebido através da ordem de transferência do
Ordenado ou Pensão.

Receber o ordenado em questão em Euro,
num valor superior a 600€ e com
a referência Salário/Pensão;

Este pagamento dos 250€ implica um compromisso de
manter o ordenado domiciliado no ABANCA por pelo
menos 24 meses consecutivos.

Solicitar à entidade patronal a indicação
do seu NIF na transferência do ordenado.
Sem esta informação não é possível
considerar a transferência para efeitos
da presente campanha.

O controlo é efetuado mensalmente. Caso o Cliente
deixe de receber o seu ordenado/pensão no ABANCA será
debitado da conta o valor correspondente ao período
decorrente entre o último mês que recebeu o crédito
e os 24 meses da campanha.

Abrir conta** no ABANCA;

**Conta isenta de despesas de manutenção durante um ano, após esse período serão aplicadas as comissões de acordo com
o preçário em vigor.

abancaportugal@abanca.com

www.abanca.pt
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