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   9 de junho de 2020 

 

Best comemora 19.º Aniversário com 
campanha especial para os seus Clientes 

 
Depósito com taxa atrativa, leilões especiais e descontos em seguros 

fazem parte das iniciativas 
que o Banco quer partilhar para celebrar com os Clientes 

 
 

Para comemorar o seu 19.º Aniversário, a 26 de junho, o Banco Best iniciou ontem e decorre até 

30 de junho, uma campanha especial. Com o mote Best somos todos, a campanha contempla 

três iniciativas destinadas a presentear os Clientes do Banco: 

1. Depósito a Prazo  

Trata-se de um depósito com taxa especial de 0,15%, disponível em exclusivo na app 

Best Bank, com um prazo de 90 dias, mínimo de 1.000€ e máximo de 15.000€ de 

investimento. 

2. Leilões especiais  

Além dos leilões diários, durante o mês de junho, nos dias 12, 19 e 26 de junho, haverá 

leilões extraordinários, com uma taxa variável entre 0,1% e 1,9%, prazo de 30 dias, 

disponíveis na app Best Bank e no website do Banco. 

3. Seguro de equipamentos  

          Aos novos contratos de seguro para telemóvel, tablet ou portátil, será aplicado um 

desconto de 20%, disponível em exclusivo e com contratação imediata através da app 

Best Bank ou da assistente virtual BEA (via website ou Facebook Messenger). 

“O Banco Best nasceu digital, tem feito um percurso notável em inovação e liderança 

tecnológica, por isso, faz todo o sentido neste momento partilharmos um pouco da nossa 

celebração com os nossos Clientes. É à independência da nossa oferta, aos nossos parceiros, 

mas sobretudo aos nossos Clientes que devemos estes 19 anos de enormes e comprovadas 

conquistas”, afirma António Martins, Diretor de Marketing do Banco Best.  
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Para mais informações, contactar:  

ALL Comunicação 

José Aguiar | 91 239 49 20 | jose.aguiar@allcomunicacao.pt 
Margarida Fiúza | 91 967 31 99 | margarida.fiuza@allcomunicacao.pt 

Banco Best. Ao lado de quem vai à frente. 
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