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Campanha “Organize as suas finanças, poupe nas contas” 
 

1. Vigência 
 A presente campanha encontra-se em vigor entre 1 de Março e 30 de Junho de 2011.  
 

2. Elegibilidade 
São considerados clientes elegíveis para beneficiar desta campanha promocional os clientes particulares, 
residentes e maiores de 18 anos do Banco Best, que cumpram os seguintes critérios: 
 
a) Novos clientes particulares que, cumulativamente: 
 

• Efectuem a abertura de uma ‘Conta + Ordenado’ e efectivem a domiciliação de vencimento/pensão, 
de valor líquido igual ou superior a 750€, no período de vigência da campanha; 

• Domiciliem despesas correntes elegíveis, através de débito directo/pagamento de via verde, na Conta 
+ Ordenado; 

• Efectuem a adesão e aceitação junto do Banco Best das condições do presente regulamento; 
• Não tenham beneficiado ou participado em contas que tenham usufruído de outras promoções em 

vigor para novos clientes. 
 
Serão considerados novos clientes desde que nenhum dos titulares da nova Conta + Ordenado participe ou já 
tenha participado noutras contas no Banco Best em data anterior a 31 de Dezembro de 2010.  
Apenas será atribuída uma oferta por conta, independentemente do número de titulares e/ou de vencimentos 
domiciliados na mesma. 
 
b) Actuais clientes particulares que, cumulativamente:  
 

• Não tenham qualquer domiciliação automática de vencimento/pensão em 31 de Dezembro de 2010 
ou nos 3 meses anteriores, condição válida para todos os titulares da conta;  

• Não sejam titulares de uma qualquer Conta Ordenado no Banco Best em 31 de Dezembro de 2010; 
• Efectivem a nova domiciliação de vencimento/pensão na ‘Conta + Ordenado’, de valor líquido igual ou 

superior a 750€, no período de vigência da campanha; 
• Efectuem a alteração da conta actual para Conta + Ordenado; 
• Domiciliem/tenham já domiciliado despesas correntes elegíveis, através de débito directo/pagamento 

via verde; 
• Efectuem a adesão e aceitação junto do Banco Best das condições do presente regulamento; 
• Não tenham beneficiado da campanha “Conta ordenado: ganhe + todos os meses”. 

 
Serão considerados clientes actuais desde que pelo menos um titular da conta participe ou já tenha 
participado noutras contas no Banco Best em data anterior a 31 de Dezembro de 2010.  
Apenas será atribuída uma oferta por conta, independentemente do número de titulares e/ou de vencimentos 
domiciliados na mesma. 

 
São consideradas despesas elegíveis as despesas correntes relativas a: água, electricidade, gás, e 
telecomunicações (televisão, telefone, telemóvel e Internet), pagas por débito directo, constantes da lista anexa 
ao presente regulamento, bem como os pagamentos de via verde. 
 
 

 



 

Regulamento 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
BANCO BEST, S.A. � Sede Praça Marquês de Pombal, 3 – 3º, 1250-161 Lisboa � www.bancobest.pt � tel.: 707 246 707 (das 7h30 às 24h) 

Registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa – 1ª Secção com o nº 505 149 060 de pessoa colectiva e de matricula e o capital social de Eur 63.000.000.00 
18-05-2009_v1 

2

Personal Investments Worldwide 

 
 
 

3. Oferta Promocional 
Crédito de até 300€ das despesas correntes elegíveis domiciliadas na nova Conta + Ordenado. 
O crédito será efectuado durante 6 meses consecutivos após a formalização da adesão à campanha, com um 
máximo de 50€ por mês, nas seguintes condições: 
 

a) Total de despesas correntes elegíveis no mês de valor até 50€: no mês seguinte à verificação dos 
débitos em conta, o Banco credita o valor das despesas; 

 

b) Total de despesas correntes elegíveis no mês de valor superior a 50€: no mês seguinte à verificação 
dos débitos em conta, o Banco credita o valor de 50€. 

 
Em caso de revogação de uma cobrança elegível, o valor desta cobrança não será considerado para o valor 
total das despesas correntes elegíveis. 
 

4. Forma de Adesão e Atribuição da Oferta Promocional 
O Banco Best contactará os Clientes elegíveis, após a primeira domiciliação automática de 
vencimento/pensão, para efeitos de adesão à presente campanha. Caso a domiciliação não seja automática o 
Cliente deverá informar o Banco da mesma, para efeitos de contacto e adesão à campanha.  
No mês seguinte à formalização da adesão será verificado o total das despesas elegíveis, sendo o primeiro 
crédito efectuado no início do mês subsequente. Os restantes 5 créditos serão efectuados nos 5 meses 
subsequentes, sempre que se verifiquem despesas correntes elegíveis em conta. 
Exemplo prático: 

 
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 

Primeira 
domiciliação 
automática 

de 
vencimento/ 

pensão 
elegível 

Contacto 
pelo Banco 

para adesão 
à promoção 

Primeiro 
mês 

elegível 
para 

apuramento 
de 

despesas 
elegíveis. 

1ºcrédito de 
até 50€ de 
acordo com 

o total de 
despesas 
correntes 
elegíveis 
em Maio 

2ºcrédito de 
até 50€ de 
acordo com 

o total de 
despesas 
correntes 
elegíveis 
em Junho 

3ºcrédito de 
até 50€ de 
acordo com 

o total de 
despesas 
correntes 
elegíveis 
em Julho 

4ºcrédito de 
até 50€ de 
acordo com 

o total de 
despesas 
correntes 

elegíveis em 
Agosto 

5ºcrédito de 
até 50€ de 
acordo com 

o total de 
despesas 
correntes 

elegíveis em 
Setembro 

6ºcrédito de 
até 50€ de 
acordo com 

o total de 
despesas 
correntes 

elegíveis em 
Outubro 

 

5. Período de Permanência 
A atribuição da oferta pressupõe a domiciliação de vencimento/pensão na ‘Conta + Ordenado’, por um 
período mínimo de 24 meses consecutivos.  
Caso cessem as domiciliações antes de decorrido este prazo, será efectuado o débito em conta 
correspondente ao valor total dos créditos efectuados (máximo de 300€). 

 
6. Observações e exclusões 
Serão automaticamente excluídos da presente campanha os clientes que apresentem situações de 
incumprimento de quaisquer obrigações que para estes resultem das “Condições Gerais de Abertura e 
Movimentação de Conta e Custódia de Valores Mobiliários”. 
 
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 até 31 de Dezembro de 2011. 
 

7. Validade da oferta 
A data limite para adesão formal a esta campanha será 31 de Julho, e desde que a domiciliação de 
vencimento/pensão ocorra até 30 de Junho de 2011.  

 


