Protocolo Santander Totta
Super Conta Protocolo
Descubra as Comissões zero
 Isenção das Despesas de Manutenção
 Isenção da Comissão de Gestão
 Oferta de um livro de 10 Cheques Cruzados/mês*
(O Cliente terá apenas de suportar o Imposto de Selo de Emissão de Cheque: 0,05 /cada)

 Transferências Bancárias Nacionais gratuitas*
 Oferta da Taxa de Emissão de Cartões e Isenção de Anuidades **
 Isenção das Despesas de Portes
*Via Canais Complementares: Netbanco; Superlinha (atendimento automático e
personalizado); Selfbanking (CAT e ATM) e Mobile Banking.
** Desde que cumprindo o mínimo de compras fixadas pelo Banco
a todo o momento.
As condições desta oferta são por tempo indeterminado, reservando-se o Banco o direito de as terminar futuramente, bem como de não aplicar estas
condições a quem revele incidentes passados ou actuais com o próprio Banco ou com outras instituições de crédito averbadas no Banco de Portugal.

Informe-se detalhadamente sobre as condições publicitadas no preçário do Banco

Domicilie o seu ordenado, utilize um dos nossos Cartões
e receba uma excelente oferta.
Máquina de Café Delta Q M55

• Ejecção automática de
cápsula
• Recipiente para 10 cápsulas
utilizadas
• Acessórios incluídos: kit de 2
chávenas, 1 caixa de
cápsulas e 1 caixa de pacotes
de açúcar

O pedido de brinde deve ser efectuado pelo Cliente até 31 de Dezembro de 2008, devendo as domiciliações de ordenado e a utilização de cartão ou, no caso de já o
deter, a domiciliação de 2 pagamentos domésticos ocorrerem nos 3 meses subsequentes. O brinde constitui a contrapartida do cumprimento pelo Cliente das
domiciliações ou utilização do cartão nos termos referidos pelo prazo de 25 meses. Caso cessem as domiciliações de ordenado, a utilização do cartão ou a
domiciliação de pagamentos domésticos antes de decorrido aquele prazo, por causa não imputável ao Banco, o Cliente deverá devolver o valor de 150€ na proporção
do prazo não decorrido. Oferta limitada ao stock existente. A qualidade do equipamento e a sua garantia são da responsabilidade exclusiva dos fornecedores.

Crédito Habitação (*)
Se a prestação da sua casa lhe pesa no orçamento familiar faça um Crédito
Habitação Santander Totta e torne-a muito mais leve e confortável.
Para Contratos Novos

• Redução do spread até 0,5p.p. face à tabela em vigor
• Isenção da Comissão de Dossier
• Redução de 50% na Comissão de Avaliação
Transferências
Transfira já o seu Crédito Habitação e aproveite as condições mais
competitivas do mercado!
O Banco assegura os custos de transferência, conforme campanha em vigor.
(*) Solução Taxa Variável: TAE 5.898% com TAN de 5.719% (Euribor a 3 meses de 5.019% acrescida de spread de 0.7%). Solução Valor Residual: TAE 5.896%
com TAN de 5.719% (Euribor a 3 meses de 5.019% acrescida de spread de 0.7%) e percentagem de valor residual de 30%. Solução Super Tranquilo: TAE
5.691% com TAN de 5.115% nos primeiros 5 anos (Taxa fixa a 5 anos de 4.415%, valor de 09 de Outubro, acrescida de spread de 0.7%) e TAN de 5.719% nos
períodos seguintes (Euribor a 3 meses de 5.019% acrescida de spread de 0.7%). Opção de Carência de Capital: TAE 5.897% com TAN de 5.719% (Euribor a 3
meses de 5.019% acrescida de spread de 0.7%) e prazo de carência de capital de 5 anos.
Válido para todos: Exemplo para um crédito de 200.000€, com relação financiamento/garantia de 60%, prazo de 40 anos, com verificação de condições de
cross-selling. O valor da TAE indicado não inclui os prémios de Seguros. Euribor a 3 meses, com referência a um ano de 360 dias, de Outubro de 2008
corresponde à média aritmética das cotações do mês anterior arredondada à milésima. Comissão de reembolso antecipado sobre o montante liquidado de 0,5%
no regime de taxa variável e 2% no regime de taxa fixa, acrescida de Imposto do Selo.

Crédito Pessoal (*)
Ajudamos a concretizar os seus desejos.

• Redução de 2 p.p. à taxa de juro normalmente praticada pelo Banco
• Redução de 50% na Comissão de Formalização
(*) Excluindo todos os produtos de campanha
TAEG de 10,092% para um empréstimo de 50.000€, a 84 meses, Taxa Anual Nominal 8,5% e valor residual de 35%, para um Cliente que transfira o seu
Crédito Pessoal e que preencha as condições especiais e de cross-selling inerentes ao produto. Não inclui o valor do prémio do seguro de vida. A prestação
será revista trimestralmente de acordo com os produtos/serviços detidos em cada momento.

Cartão Light
Sinta a leveza do Cartão Light

• Taxa de juro muito competitiva de apenas 13,80%.
 A 1ª anuidade (taxa de emissão) é gratuita
• As anuidades seguintes também podem ser gratuitas se, durante o ano
que antecede a sua cobrança, forem efectuadas compras a crédito num
valor igual ou superior a 1.200€.

TAN 13,80%; TAEG 15,33%, considerando o limite de crédito máximo de 1.000€ e o prazo de reembolso de 60 meses. Base de cálculo de 30/360.

Para mais informações ou qualquer esclarecimento sobre o Protocolo consulte o Balcão do Santander Totta mais próximo ou
contacte-nos através do número 707 212 424 e ainda do E-mail: protocolos@santander.pt.

