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O Deutsche Bank é um dos maiores grupos financeiros do 

Mundo, está presente em 72 países, emprega 98.500 

colaboradores e dispõe de 2.900 agências bancárias.  

Somos líderes na Alemanha, na Europa, e estamos em 

crescimento na América do Norte, Ásia e nos mais 

importantes mercados emergentes do Mundo.  

Protocolo Deutsche Bank com a ORDEM DOS 

ENEGENHEIROS – Região Norte 

O que temos para lhe oferecer 

mais nenhum tem 

  A segurança de um banco global 

No Deutsche Bank todos os Clientes têm um acompanhamento 

personalizado por Gestores qualificados. 

Asseguramos o acesso a produtos financeiros inovadores e 

diferenciados, permitindo uma relação sustentável com os 

nossos clientes. 

 

  O acompanhamento de um Gestor certificado  

Beneficiamos de uma experiência de 140 anos na colocação de 

produtos de investimento.  

Somos um banco integro, sólido e seguro que coloca o cliente 

sempre em primeiro lugar numa relação de parceria. 

  A Experiência em Produtos de Investimento 

 Isenção de despesas de manutenção1 

  Oferta de anuidade de cartão de débito 

  Oferta anuidade do cartão de crédito1 

 Isenção de comissão de custódia2 

 Desconto na taxa da Conta Ordenado  

 Desconto de 0,5% no spread em Crédito 

Habitação 

Para o seu dia-a-dia… 

Para rentabilizar o seu dinheiro… 
 

 + 0.25 p.p. em Depósitos a Prazo 

 Pacote de Poupança Zurich 

 Oferta até 1% sobre a carteira de Securities 

e Fundos de Investimento3 

 0% de comissão de subscrição de Fundos de 

Investimento em Campanha4 

 

Para sua segurança e da sua família… 

 Poupança Junior 

 Solução Lar (seguros Multiriscos) 

  Solução Auto 

  Solução Acidentes de trabalho (Empregada 

Doméstica) 

  Seguro de Responsabilidade Civil (Crianças 

e Adultos) 

  Seguro de Saúde (Victoria) 

1 no primeiro ano, renovável com domiciliação de ordenado ou 

envolvimento >25.000€  

2 no primeiro ano, renovável com envolvimento >25.000€  4 no primeiro ano, nos anos posteriores 50% de isenção 

3 até 1% do valor da carteira transferida, com máximo de 

5.000€ 



O seu Gestor Deutsche Bank, 
 

 

 

Deutsche Bank Foz 

Rua do Passeio Alegre, 684 

4150 573 Porto 

Tel: 226 158 600 

Inês Boggio 

Telm: 918 560 312 

ines.boggio@db.com 

 

 

 

Responsável pela Parceria, 

 

Maria Teresa Taveira 

Telm: 919 002 838 

teresa.taveira@db.com 

 

 

Estamos à sua espera! 
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