
CONDIÇÕES PROTOCOLARES PARA 
MEMBROS ORDEM DOS MÉDICOS

Os membros da Ordem dos Médicos ao abrigo do protocolo estabelecido com o Banco BiG, beneficiam de condições especiais na utilização dos 
serviços e produtos do BiG, tanto na sua vertente de serviço personalizado como na vertente online.

CONDIÇÕES

STANDARD ORDEM DOS MÉDICOS
SOLUÇÕES DE POUPANÇA

Super Depósito (Novos Clientes)1
1 Super Depósito:

3,50% a 3m ou 3,10% a 6m
Mín 500€ e Máx 50.000€

1 Super Depósito:
3,60% a 3m

Mín 500€ e Máx 65.000€

Conta BiG Aforro2

TANB = 0,85x média dos valores da  
Euribor a 3m verificados nos 10 dias 

úteis anteriores ao antepenúltimo dia 
útil do mês anterior + 1,25%. Com 

possibilidade de bonificação adicional 
de taxa de 0,4%. 

Sem mínimo e máximo

Pagamento trimestral de juros

Penalização dos juros não creditados 
não creditados no trimestre nos 

levantamentos posteriores ao primeiro.

TANB = 0,85x média dos valores da  
Euribor a 3m verificados nos 10 dias 

úteis anteriores ao antepenúltimo dia 
útil do mês anterior + 1,25%. Com 

possibilidade de bonificação adicional 
de taxa de 0,5%. 

Sem mínimo e máximo

Pagamento trimestral de juros

Penalização dos juros não creditados 
não creditados no trimestre nos 

levantamentos posteriores ao primeiro.

Conta Poupança Reformado
Depósito a prazo a 1 ano com pagamento de juros semestrais

2,50% TANB
Mín 500€

- Condições de acesso: 1º titular tem de ser reformado, ter uma reforma inferior a 3 salários mínimos e não ser 1º titular de qualquer outra conta poupança reformado

- Isenção de IRS sobre juros para saldos até 10.500€ (DL 138/96)

- Renovação automática

- Perda de 50% dos juros contados, no respectivo semestre em curso, na mobilização antecipada

VANTAGENS NO PREÇÁRIO

SERVIÇOS E PRODUTOS GERAIS

Transferências Nacionais via Internet 0,50 € Isento

Crédito Automóvel3

Aluguer Financeiro/Leasing (novos e semi-novos) Taxa em vigor Redução até 0,25%

OPERAÇÕES SOBRE VALORES MOBILIÁRIOS

Bolsa (Acções, Direitos, Warrants, MiniFutures, ETFs, Certificados, OPVs e Factor 
Certificates) via Internet4

Euronext Lisboa 6,95 € 6,45 €

Outros mercados Euronext (Paris, Amesterdão e Bruxelas) 14,95 € 13,95 €

Outras Bolsas Europeias (Frankfurt, Madrid e Helsínquia) 14,95 € 13,95 €

Estados Unidos (Nasdaq, NYSE e NYSEarca) $ 14,95 $ 13,95

1 Mobilização antecipada possível, pelo montante total, com penalização de 25% dos juros para o Super Depósito a 3 meses (standard e Ordem dos Médicos) e 35% dos 
juros para o Super Depósito a 6 meses (standard).
2 Taxa de juro actualizada no primeiro dia de cada mês.
3  Para informações relativamente às condições actuais, por favor contacte-nos através do 707 244 707 ou apoio@bancobig.pt.
4 Comissões fixas de corretagem aplicáveis em ordens até 250.000€ na Bolsa de Lisboa, 15.000€ nos Outros Mercados Euronext, $12.500 nas Bolsas norte-americanas e 
10.000€ nas bolsas de Madrid (IBEX), Frankfurt (DAX-Xetra) e Helsínquia (HEX). Inclui taxas de bolsa. Acima desses limites aplica-se o preçário geral de bolsa do Banco BiG 
disponível em www.big.pt. Sobre as comissões de corretagem incide imposto de selo à taxa de 4% (verba nº17.2.4 da TGIS).

Os depósitos constituídos no Banco de Investimento Global, S.A., beneficiam da garantia de reembolso prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos, até ao valor 
máximo de 100.000€ por cada depositante, de acordo com o Decreto-Lei nº 298/92, de 31 de Dezembro.

Condições válidas na presente data, podendo ser alteradas sem aviso prévio.

Nota: A activação do protocolo é efectuada após boa recepção do formulário de pedido de activação assim como da validação do comprovativo de membro da Ordem.

AssinAturA(s) (Conforme doCumento de identifiCação) DAtA

nOME DO CLiEntE núMErO DE COntA


