
Protocolo Colaborador

por ser colaborador de uma empresa com parceria 
com o Santander

10% do ordenado em compras na 
loja digital do Santanter, até 600€ 1

12 meses sem comissão de 
manutenção de conta pacote 2

12 meses sem comissão de 
disponibilização de Cartão de 
Crédito TAEG 14,3% 3

Até 1 000€ em compras na loja 
digital do Santanter 4. TAEG 
desde 4,7% 

Transferência de crédito 
habitação para o Santander sem 
custos 5. Saiba mais em 
www.santander.pt 

1. Domicilie o seu ordenado durante 25 meses e, ao fazer compras na Boutique Santander nos 6 meses
seguintes, pode receber 10% do valor de volta (até um máximo de 600€)

2. Válido por 1 ano, para novas domiciliações de ordenado. A partir do 2º ano, a comissão de manutenção de
conta é de 7,60€ por mês com domiciliação de ordenado ou 8,60€ por mês sem domiciliação. A estes
valores acresce Imposto do Selo.

3. Válido por 1 ano, para novas domiciliações de ordenado. A partir do 2º ano: 36€ ou 27€ por ano, cobrada
mensalmente pelo valor de 3€ ou 2,25€ (a que acresce Imposto do Selo), se fizer 300€/mês ou mais em
compras com o cartão.

4. Peça um crédito para comprar casa com seguro de vida no Santander, até 30 de junho de 2023, e receba,
em reembolso no seu cartão de crédito, 1% do valor do financiamento para a compra da sua casa, até
1.000€. Saiba mais em www.santander.pt

5. Suportamos os custos da transferência do seu crédito habitação de outra instituição para o Santander e
os custos de criação de um novo crédito no Santander, nas seguintes condições no âmbito da campanha
Suporte de Custos nas Transferências: Pode transferir um crédito habitação, incluindo crédito habitação
para obras, construção ou multifunções associado, o seu crédito habitação atual deve ter uma taxa de
juro variável ou fixa em vigor para que possa usufruir da campanha, não existe montante nem prazo
mínimo do crédito habitação a transferir.

Vantagens para si 

Pode receber até 1 700 €!

Localizar balcão 

Dirija-se a um Balcão Santander

Faça aqui o download 

Ligue para o seu BalcãoComo aderir?

Se ainda não é cliente Santander, abra conta, e pode receber 100€ em vales Vila Galé. 

100€ em vales Vila Galé ao abrir uma nova conta

Domicilie o seu Ordenado Crédito Habitação

https://www.santander.pt/cartoes-credito/cartao-de-credito-santander
https://www.santander.pt/campanhas/credito-habitacao?ad_campaign=CH_CH_SP_BN_0S0_CA_CampanhaMaisCasa_CLI&ad_source=sitep&ad_medium=banner&ad_content=032023
https://www.santander.pt/campanhas/credito-habitacao?ad_campaign=CH_CH_SP_BN_0S0_CA_CampanhaMaisCasa_CLI&ad_source=sitep&ad_medium=banner&ad_content=032023
https://www.santander.pt/credito-habitacao/transferencia-credito-habitacao
https://www.santander.pt/credito-habitacao/transferencia-credito-habitacao
https://branchlocator.santander.com/?view=pt&defaultLanguage=pt
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