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Regulamento da Campanha de premiação Best: 

2020 ainda pode acabar em beleza!  
O Best dá-lhe a entrada para o carro novo. 

Termos e Condições 

1. VIGÊNCIA

A presente campanha está em vigor entre o dia 19 de novembro de 2020 e o dia 31 de dezembro de 2020, 

inclusive, podendo ser encerrada antecipadamente sem aviso prévio. 

2. ELEGIBILIDADE

São considerados Clientes elegíveis para beneficiar desta campanha os Clientes Empresa e Clientes 

Particulares do Banco Best maiores de 18 anos, que cumpram os seguintes critérios: 

a) Clientes detentores de contas à ordem ativas no Banco Best à data de 19 de novembro de 2020 que

contratem um Renting (data de adjudicação, sem anulação do negócio), através do Banco Best, durante o 

período de vigência da campanha, e façam a domiciliação do pagamento de rendas na respetiva conta 

detida no Banco Best. 

b) Novos Clientes que abram e ativem uma conta à ordem e que contratem um Renting (data de

adjudicação, sem anulação do negócio), através do Banco Best, durante o período de vigência da 

campanha, e façam a domiciliação do pagamento de rendas na respetiva conta no Banco Best. 

O contrato de Renting celebrado pode resultar de um pedido personalizado ou de um pedido para veículos 

em campanha da Locarent, prevista até 31 de dezembro de 2020. 

3. LOCARENT

A Locarent é uma empresa especializada na gestão de viaturas e frotas empresariais e o parceiro do Banco 

Best na oferta de Renting. 100% portuguesa e com 15 anos de experiência no mercado. 

A Locarent tem como objeto o aluguer de veículos automóveis em regime de Renting / aluguer operacional 

de viaturas, que consubstancia uma solução de financiamento automóvel materializado num contrato de 

aluguer de viaturas com prestação de serviços associado, por um período e quilometragem pré-

determinado, mediante o pagamento de uma renda. 

A atribuição do Renting fica sujeito à apreciação comercial (avaliada entre o Banco Best e a Locarent). 

Em caso de viabilidade comercial, a Locarent celebrará contrato com o Cliente e assegurará toda a 

assistência relacionada com cada um dos contratos de Renting celebrados. 

Qualquer reclamação relacionada com o pedido de cotação e ou contrato de Renting celebrado será 

analisada e tratada pelas partes envolvidas, consoante a responsabilidade associada. 
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Em caso de litígio de consumo, o consumir pode recorrer ao Centro de Arbitragem de Conflitos de 

Consumo de Lisboa | Tel.: 218 807 030 |  www.centroarbitragemlisboa.pt 

4. ADESÃO

Para efeitos de adesão à presente campanha: 

a) o Cliente, junto do seu Gestor ou Consultor Externo ou através do Serviço de Apoio ao Cliente -

218 505 775 (dias úteis, das 8h às 20h), preenche e entrega o formulário de adesão à campanha / 

pedido de simulação; 

b) para seguimento do pedido é necessária a entrega cumulativa dos documentos de identificação

e de rendimentos, válidos e atualizados, relativos aos intervenientes da conta suporte; 

c) considera-se completo o pedido de cotação que venha a ser concluído com assinatura de

contrato junto da Locarent (data de adjudicação, sem anulação do negócio), durante o período de 

vigência da campanha. 

5. OFERTA PROMOCIONAL

Os Clientes que respeitem os critérios de elegibilidade e completem o processo de adesão beneficiam de 

um bónus no valor máximo de: 

• 400€ por contrato de Renting, desde que contratado com o pack Serviços Completos: aquisição

cumulativa de serviço de manutenção da viatura, seguro, pneus e viatura de substituição.

• 250€ por contrato de Renting standard.

O valor do bónus servirá para liquidar a(s) primeira(s) renda(s) do contrato, até ao valor máximo 

usufruído (400€ ou 250€, consoante o pack de serviços selecionado). 

Um mesmo Cliente poderá contratar um ou mais contratos de Renting, beneficiando da respetiva oferta 

promocional, desde que validados os critérios de elegibilidade e adesão, e celebrado o(s) contrato(s) no 

período de vigência da campanha. 

Esta oferta promocional do Banco Best pode ser cumulativa com as condições especiais definidas pela 

Locarent, para os veículos em campanha até 31 de dezembro de 2020. O detalhe e condições destes 

veículos está disponível para consulta em www.bancobest.pt > Para o dia a dia > Crédito > Renting. 

6. PERÍODO DE PERMANÊNCIA

A oferta promocional pressupõe que o Cliente cumpre os critérios de elegibilidade e adesão definidos no 

presente regulamento.  

Caso o contrato de Renting celebrado no âmbito da presente campanha entre em incumprimento nos 

primeiros 12 meses de vigência, a respetiva conta de depósito à ordem no Banco Best será debitada pelo 

valor da oferta promocional usufruído (400€/contrato com Pack de Serviços Completos ou 250€/contrato 

standard). 
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7. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

O Cliente declara que as informações prestadas são verdadeiras, completas e exatas.  

Os dados pessoais recolhidos serão tratados de acordo com o regulamento geral sobre a proteção de 

dados, demais legislação aplicável e nos termos das Informações sobre o Tratamento de Dados Pessoais 

que lhe foram prestadas. 

 

8. OBSERVAÇÕES 

Serão automaticamente excluídos 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”. 

Em caso de erro ou omissão de dados por parte do Cliente no processo de adesão, o Banco Best não 

poderá ser responsabilizado.  

A adesão a esta campanha pressupõe o conhecimento e aceitação das condições da mesma. 

Os veículos divulgados no âmbito da Campanha estão limitados ao stock existente. 

 

 


