
Os colaboradores de empresas com protocolo 
beneficiam de um conjunto de vantagens das 
quais se destacam um acompanhamento 
personalizado e contínuo e o acesso a produtos 
inovadores e diferenciados.

Conheça as Condições Especiais que temos 
para si.

Vantagens
diferenciadoras 
a pensar em si.

Crédito Habitação: Condições Especiais 
para a contratação ou transferência 
do seu crédito com suporte de custos. 

Taxa fixa de 1% no período inicial;

Taxa variável no restante prazo, com 
spread desde 1,3%;

Desconto de 0,5% à tabela de spreads para 
os beneficiários do Protocolo;

Isenção da comissão de Dossier;

Redução de 50% na comissão de Formalização;

Redução de 10% na comissão de Avaliação.

Os novos clientes beneficiam de 1 ano de isenção  
de despesas de pack de conta à ordem.

Condições Especiais 
para os seus investimentos

Fundos de Investimento em campanha: 
redução de 25% na comissão de subscrição.
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O Deutsche Bank, um banco a operar em Portugal com  
o Rating A-, foi eleito, pelo terceiro ano consecutivo, Best Bank
for Advisory Banking, um prémio atribuído pela revista Global 
Banking & Finance Review.

Somos, reconhecidamente, especialistas em aconselhamento 
financeiro. Ao confiar-nos os seus investimentos, está  
a beneficiar de um acompanhamento personalizado e a garantir  
o sucesso das suas aplicações financeiras.

A atribuição do Rating A-, pela Standard&Poor’s Global 
Ratings, consolidou, ainda mais, o nosso posicionamento 
enquanto banco de aconselhamento financeiro.

O seu êxito é o que nos move, escolha o Deutsche Bank.

Conheça melhor o Deutsche Bank, 
o seu novo parceiro.

Gestores Comerciais Certificados

Os nossos Gestores Comerciais fazem um acompanhamento personalizado dos seus investimentos, 
apresentando-lhe um leque de mais de 200 produtos de investimento. A maioria da nossa rede de 
gestores comerciais está certificada pela CMVM para a venda de produtos complexos.

Somos um Banco de research

O Deutsche Bank analisa as tendências mais relevantes nos mecados financeiros, pesquisando 
sempre as melhores oportunidades para si.

Produtos garantidos fora de Portugal

Os nossos depositantes e investidores estão protegidos pelo Sistema de Proteção Alemão, não 
estando sujeitos a bloqueio de transferência de capitais.

Benefícios de ser nosso Cliente.

Contacte o seu balcão Deustche Bank

Centro de Investimentos Porto 2 
Avenida Marechal Gomes da Costa, 218 
4150-353 Porto

Inês Boggio
226167916 / 918560312
ines.boggio@db.com
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