
Os primeiros 5 membros Engenheiros da OERC que abram uma

conta no BES até 30 de Novembro de 2013 (oferta exclusiva a novos

clientes que não participem noutros contratos BES) recebem um

voucher com uma noite de alojamento em Hotéis Tivoli.

Alojamento válido até 30.06.14 excluindo as datas mencionadas no voucher,

sujeito à disponibilidade das unidades hoteleiras em Hotéis Tivoli

selecionados. Válido para novos clientes com rendimentos mensais líquidos

superiores a €1.750 ou que invistam €50.000 no BES. Os vouchers são

pessoais e intransmissíveis.

Encontre o descanso que bem merece

Ter uma Conta BES 360º e domiciliar as despesas da eletricidade, gás natural e telemóvel é tudo o que precisa para

ter descontos nestas faturas. E para simplificar ainda mais, o BES trata de tudo. Mais simples era complicado.

DESCONTO

4% + 3%* na energia elétrica e/ou 7% no gás natural

Usufrua de descontos nas faturas da energia elétrica e do gás natural

DESCONTOS

15% no tarifário Unlimited ou smartphones com desconto

Chamadas e SMS ilimitados para todas as redes + internet + wifi + music

box grátis

Smartphones com desconto até 100% mediante o tarifário que escolher

* Desconto adicional de 3% na eletricidade, exclusivo para colaboradores da empresa, mediante nova domiciliação de ordenado de valor igual
ou superior a €375. Fidelização de 24 meses.
Se o cliente estiver num programa de fidelização com a TMN há menos de 6 meses ou se estiver em contencioso com um dos parceiros EDP

Comercial e/ou TMN/PT não pode aderir.

EDP - Desconto a aplicar na fatura para os Clientes que adiram à tarifa liberalizada. O desconto incide sobre a potência contratada e consumo,

não inclui impostos e taxas. Válido para a opção horária simples (potências contratadas de 3,45 a 20,7 kVA) ou tri-horária (potências

contratadas de 27,6 a 41,4 kVA). As condições comerciais manter-se-ão até 31 de dezembro de 2014, após o qual o contrato de fornecimento

de energia elétrica e de gás natural passará a vigorar com as condições comerciais que a EDP Comercial disponibilize no momento.

TMN - Desconto a aplicar na fatura de Clientes aderentes ao serviço Unlimited.

Saiba com o seu Gestor BES 360º quanto pode poupar nas contas de energia e telemóvel aproveitando as

vantagens de ser cliente BES e de ter uma Conta BES 360º. Aproveite já. Adira até 31 de dezembro de 2013 às

duas ofertas ou apenas a uma. A escolha é sua. E os descontos também.

Desconto nas faturas da luz, gás natural e telemóvel

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.

ESPECIAL ENGENHEIROS

REGIÃO CENTRO
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A conta para quem não tem tempo a perder.

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

abrangente, 2 cartões de débito BES 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 24,20% à TAN de 24,30%, para €1.500 com reembolso a 12 meses. Outubro 2013

Conta BES 360º

ESPECIAL ENGENHEIROS

REGIÃO CENTRO

Para poupar bem em todos os sentidos

Para poupar bem em todos os sentidos. Descubra como acrescentar valor às suas poupanças

Quem é cliente BES 360º conquistou o direito de usufruir de uma série

de vantagens e soluções personalizadas que, mais do que poupar,

o ajudam a poupar bem, a poupar ainda melhor.

Com soluções competitivas que se ajustam na perfeição ao seu perfil

financeiro, à fase da vida em que se encontra e aos objetivos traçados

para o seu futuro.

Seja uma pequena poupança, um plano de reforma ou até um investimento a longo prazo, com a ajuda do seu gestor

BES 360º, sempre atento a todas as oportunidades, vai poder encontrar as melhores soluções ou combinação de

soluções para otimizar os seus resultados.
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