
EXCLUSIVO

Bem vindo, são os votos do BES 360º
Com persistência e seriedade, o mais antigo banco privado português construiu

ao longo de 140 anos uma imagem de confiança e credibilidade, que fazem hoje

do BES uma das marcas mais familiares dos portugueses.

O BES 360º dá-lhe acesso ao melhor de um serviço exclusivo, dedicado a quem

ganhou o direito de esperar mais do seu banco: o acompanhamento de um

gestor dedicado à sua vida financeira, um espaço de atendimento próprio e

soluções competitivas, à sua medida.

A conta para quem não tem tempo a perder. Chamar-lhe apenas Conta, na verdade, é pouco

Conta BES 360º

• Meios de pagamento sem anuidades (2 cartões de crédito BES Gold com um pacote de serviços e

seguros abrangente, 2 cartões de débito BES 360º e 2 cartões Pocket BES pré pagos, ideais para quem tem

filhos)

• 1º livro de cheques gratuito

• Operações gratuitas nos canais diretos (serviços transferências bancárias, carregamento de telemóveis,

etc..)

•Assistência médica e técnica em casa para que os imprevistos não sejam uma preocupação, com oferta

permanente da deslocação, e de 2 horas de mão de obra e uma consulta médica por ano. Basta ligar para a

Europ Assistance 800 202 271, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A Conta BES 360º é gratuita durante doze meses. Após esse período tem uma comissão de gestão de € 6,50/mês a cobrar

mensalmente de acordo com a data aniversário da conta. Fale com um Gestor BES 360º para saber como beneficiar da isenção da

comissão de gestão mensal. Cartão Crédito BES Gold: TAEG 25,9% à TAN de 25,900%, para €1.500 com reembolso a 12

meses. Janeiro 2013

Gestores BES 360º :  Joana Monteiro  / Angela Veleda I Telefones: 96 7254657 / 96 5178496I

e-mail:  joana.a.menteiro@bes.pt / aveleda@bes.pt

Escolha o BES 360º como seu banco e, durante dois anos, deixe a quota da 

Ordem Engenheiros Região Norte por nossa conta

Campanha válida para adesões efectuadas entre 01.01.2013 e 01.12.2014. O período de contagem dos 

arredondamentos é mensal e válido de 01.01.2013 até 31.12.2014, contando a partir da data de adesão. Válido para 

novos e actuais clientes BES 360º Engenheiros da Ordem dos Engenheiros Região Norte, sem domiciliação de salário em 

Dezembro de 2012,ou que domiciliem 2 novos Débitos Directos – SDD (utilities); subscrição da Micro Poupança  BES 

(com a escolha da tipologia de movimento Compra Cartão Débito). Utilização dos cartões de débito exclui os 

levantamentos a débito, pagamentos de serviços e carregamentos de telemóveis.  Período de fidelização de 24 meses 

para a componente de Salário e SDD. Em caso de incumprimento, o BES debitará o Cliente pelo valor atribuído. 

Se poupar no BES, pode receber até €120, durante 2 anos, numa Conta Poupança BES.

Na abertura de uma conta no BES ou no caso de já ser cliente BES, o BES disponibiliza aos membros da 

Ordem dos Engenheiros Região Norte o acesso à Micro Poupança BES.  

A Micro Poupança BES é uma solução que lhe permite poupar através do arredondamento do valor dos 

pagamentos realizados na sua conta à ordem. E de forma muito simples: você decide o valor do 

arredondamento (€1, €2, €5 ou €10), revertendo esse valor para uma Conta Poupança à sua escolha. 

Ao domiciliar o seu salário ou ao domiciliar o débito direto de 2 despesas domésticas (pagamento da água, luz, 

gás, telefone, telemóvel, internet e televisão por cabo), o BES iguala o valor das suas micro poupanças, 

feitas através da utilização dos seus cartões de débito (a partir da data de adesão), oferta exclusiva para 

clientes BES 360º, com o limite de €120 no ano de 2013 e €120 no ano de 2014. Desta forma, os clientes 

do BES que adiram à Micro Poupança BES podem receber, durante dois anos, um valor equivalente ao custo 

da quota da Ordem dos Engenheiros Região Norte.
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