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Regulamento da Promoção “Experimente o Best durante 1 ano – 2ª Vaga” 
 

1. VIGÊNCIA 
A presente promoção encontra-se em vigor entre 14 de Junho e 08 de Outubro de 2010. 
 
 
2. ELEGIBILIDADE 
 
2.1. Fase inicial:  
 
São considerados elegíveis para beneficiar da fase inicial desta promoção todos os clientes 
particulares, residentes e maiores de 18 anos do Banco Best, que cumpram cumulativamente os 
seguintes critérios: 
 

a) Efectuem o pedido de adesão à promoção e aceitação do presente regulamento entre 24 de 
Junho e 08 de Outubro de 2010, inclusive; 

b) Abram e activem a sua primeira conta (primeiro registo de dados no Banco Best, abertura de 
conta, entrega de toda a documentação e primeiro depósito) entre os dias 14 de Junho e 08 
de Outubro de 2010, inclusive, com um montante igual ou superior a 2.500 euros. Considera-
se uma conta aberta e activa quando o processo de abertura de conta foi totalmente 
concluído, ou seja, quando todos os documentos foram entregues e devidamente validados 
pelo Banco Best e a conta apresenta saldo disponível; 

c) Nenhum dos titulares da nova conta participe ou já tenha participado noutras contas no Banco 
Best. 

 
 
2.2. Fase fidelização: 
 
São considerados elegíveis para beneficiar da fase fidelização desta promoção todos os clientes 
elegíveis na fase inicial (ponto 2.1. supra) e que cumpram cumulativamente os seguintes critérios: 
 

a) Tenham após um ano da data de activação de conta um envolvimento financeiro no Banco 
Best no valor igual ou superior a 2.500 euros; 

b) Deter, à data referida na alínea supra, no património financeiro pelo menos 2 
produtos/contratos. As categorias de produto elegíveis são: fundos de investimento; títulos; 
produtos estruturados; seguros de capitalização; unit-linked; planos de poupança; serviço de 
gestão de carteiras; serviço Best Trading Pro; depósitos a prazo; contas poupança; leilões de 
depósito a prazo; cartão de crédito no estado activo; crédito pessoal; crédito colateral; 
crédito habitação; conta margem. 

c) Não apresentem na data referida qualquer tipo de incidente com o Banco Best, derivado da 
devolução de cheques, atraso no pagamento de prestações de crédito pessoal e/ou crédito 
habitação, ou não regularização obrigatória do saldo em dívida do cartão de crédito. 

 
 
No caso da abertura de mais de uma conta, a promoção será atribuída apenas à primeira conta 
aberta e activa. No caso da abertura de conta com mais do que um titular, a promoção será atribuída 
apenas a um dos titulares. 
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3. ADESÃO 
A adesão à promoção deve ser efectuada entre 24 de Junho e 08 de Outubro de 2010, inclusive, 
mediante o preenchimento do formulário de adesão disponível em www.bancobest.pt ou através do 
707 246 707 (das 7h30 às 24h) e declarando a aceitação das condições do presente regulamento.  
 
 
4. OFERTA 
A oferta a atribuir consiste em: 
 
a) Fase inicial: 100 euros depositados na 1ª conta de depósito à ordem aberta e activa, desde que 
cumpridos os requisitos de elegibilidade descritos no ponto 2.1. A oferta será atribuída até ao dia 8 
do mês seguinte à data de activação da conta. 
 
b) Fase fidelização: 100 euros depositados na conta de depósito à ordem aberta e activa onde foi 
creditada a oferta da fase inicial, desde que cumpridos os requisitos de elegibilidade descritos no 
ponto 2.2. A oferta será atribuída decorrido 1 ano até ao dia 8 do mês seguinte ao 1º aniversário da 
data de activação da referida conta. 
 
Esta oferta só é válida se os clientes não aderirem a outra promoção em vigor para novos clientes e 
se cumprirem as condições citadas no ponto 2. Uma vez registado o pedido de adesão a esta 
promoção, a mesma não é passível de ser trocada por outra promoção em vigor para novos clientes. 
 
 
5. OBSERVAÇÓES 
Esta promoção encontra-se disponível para todos os clientes particulares residentes e maiores de 18 
anos, excepto para titulares de contas não residentes ou contas empresa/trust, encontrando-se 
vedada aos colaboradores do Banco Best. 
 
No caso de se verificarem quaisquer anomalias na atribuição desta promoção, derivado de 
dificuldades técnicas, fraude, erro de cálculo ou qualquer outro motivo, a respectiva correcção apenas 
poderá ser efectuada no prazo máximo de 18 meses após o término da vigência da promoção. 
 

 


