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CAMPANHA CAPTAÇÃO ORDENADO UNIVERSITÁRIOS 

 
Domicilia o teu ordenado no Banco Santander Totta S.A. até 31 de dezembro de 2021 e 
ganha 150 eur em Vale Vila Galé. 
 
Temos 1000 Vales Vila Galé para oferecer aos Clientes que domiciliem o seu ordenado no Banco 
Santander Totta S.A. a partir de 26 de julho de 2021 até 31 de dezembro de 2021. 
 
1. Entidade Promotora 
A Campanha aqui descrita é promovida pelo Banco Santander Totta, S.A. - Capital Social: 1. 
256.723.284 € - C.R.C. Lisboa sob o nº 500 844 321 de pessoa coletiva - Sede Social: Rua do 
Ouro 88 - 1100-063 LISBOA. 
 
2. Critérios de Elegibilidade 
2.1. A Campanha Ordenado Universitários destina-se apenas aos clientes universitários, entre 

os 21-30 anos, que tenham concluído quaisquer estudos universitários nos últimos 12 meses 
com referência ao período da campanha.  

 
2.2. Que domiciliem o seu ordenado no Banco Santander Totta S.A. durante pelo menos 3 meses 
consecutivos, desde que a primeira domiciliação de ordenado ocorra até 31 de dezembro de 
2021. 
 
2.3. Efetuem a adesão à campanha através do Site Público ou no Balcão mais próximo (a adesão 

só pode ser efetuada pelo 1º titular da conta). 
  
2.4. Exclusões: 
 

• Clientes que já têm ou tiveram nos últimos 12 meses, o seu ordenado domiciliado no 
Banco Santander Totta S.A.; 

• Clientes com incidentes registados no Banco de Portugal ou no Banco Santander Totta 
S.A.; 

• Clientes que já tenham beneficiado de outra campanha ordenado no Banco Santander 
Totta S.A.. 

 
3. Duração e Objeto da Campanha 
Campanha válida para os 1.000 clientes que, no período entre 26 de julho de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021, cumpram as seguintes condições cumulativas: 
 

• Cliente primeiro titular de uma Conta Stream(1); 
• Nova domiciliação de ordenado(2) igual ou superior a 500 eur durante pelo menos 3 

meses consecutivos; 
• O fator de desempate (caso se candidatem e cumpram as condições mais do que 1000 

Clientes) é o Cliente que domiciliar o maior valor de ordenado. 
 
 

(1) Dos 21 aos 25 anos de idade (apenas para clientes universitários) - Isento. Dos 26 aos 30 anos 
(inclusive) – 2,00€/mês + Imposto do Selo (apenas para clientes universitários). 

 
(2) Entende-se por nova domiciliação qualquer ordenado de valor igual ou superior a 500 eur, domiciliado 

no Banco Santander Totta S.A. durante o período da campanha, para o qual não tivesse existido 
transferência durante os últimos 12 meses. Para efeitos de campanha será considerado o primeiro 
ordenado domiciliado entre 26 de julho e 31 de dezembro de 2021, com obrigatoriedade de domiciliação 
durante 3 meses consecutivos.
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4. Atribuição dos Vales  

• A atribuição dos Vales Vila Galé, está limitada ao stock existente (1000 vales) e apenas 
será atribuído 1 vale por Conta. 

• Os Vales serão atribuídos, nos dias 15 de cada mês, a partir de 15 de outubro de 2021 até 
15 de abril de 2022, após a verificação do cumprimento dos critérios de elegibilidade de 
cada Cliente. 

• Todos os Vales serão atribuídos via Netbanco Particulares, nos Documentos digitais. 
• Após esgotado o stock de vales, será divulgado no Site Público do Banco. 
• Todos os Vales terão validade até 15 de junho de 2022 (as restantes condições do vale 

devem ser consultadas no mesmo). 
 
A oferta dos Vales, implica: 
 

• Obrigatoriedade de domiciliação do ordenado nas condições acima por um período 
mínimo de 3 meses consecutivos; 

• Efetuar a adesão à campanha através do Site Público ou no Balcão mais próximo (a 
adesão só pode ser efetuada pelo 1º titular da Conta). 

 
5.  Informação sobre o tratamento de dados pessoais 
5.1. A Entidade responsável pelo tratamento é o Banco Santander Totta, S.A.. 
 
5.2. Os dados pessoais dos Clientes que reúnam as condições referidas nos pontos 2 e 3, supra, 

serão tratados pelo Banco unicamente para a gestão da presente Campanha. A base legal é 
o interesse legítimo do Banco em atribuir um benefício aos Clientes que domiciliem o seu 
ordenado no Banco Santander Totta S.A., bem como, o cumprimento das obrigações 
previstas nas presentes Condições com vista à atribuição dos vales. Os dados pessoais não 
serão usados para outras finalidades. 

 
5.3. O prazo de conservação dos dados pessoais recolhidos e tratados para as finalidades acima 

referidas respeitará apenas ao período de tempo estritamente necessário ao cumprimento 
pelo Banco das suas obrigações enquanto responsável pelo tratamento, no prazo de 5 anos 
ou por um prazo mais alargado, se tal for exigido por lei ou regulamento ou se a conservação 
for necessária para acautelamento de exercício de direitos, designadamente em sede de 
eventuais processos judiciais; 

 
5.4. O Banco informa ainda de que: 
 

a) O titular dos dados pessoais tem o direito de acesso aos dados que lhe digam respeito, à 
sua retificação bem como a solicitar a sua portabilidade e, nos casos em que a lei lhe 
permite, o direito de se opor ao tratamento, à limitação do tratamento e ao seu 
apagamento; 

 
b) O titular dos dados pessoais tem ainda o direito de apresentar reclamações relacionadas 

com o incumprimento pelo Banco das disposições relativas à proteção e tratamento de 
dados pessoais junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados; 

 
c) O Banco obriga-se a respeitar e proteger a confidencialidade de todas as informações 

relativas ao titular dos dados pessoais, nos termos legalmente estabelecidos, assim como 
a cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis em matéria de privacidade e de 
proteção de dados pessoais; 

 
Qualquer questão relacionada com esta matéria, poderá ser dirigida por escrito para (i) o 
endereço de correio eletrónico do Encarregado de Proteção de Dados: privacidade@santander.pt, 
ou para (ii) a seguinte morada: Rua da Mesquita, 6 - Centro Totta, Edifício B, 3C, 1070-238 
Lisboa. 
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