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Tenha tudo o que precisa                
no mesmo sítio 
 
 

Com o Barclays não precisa de procurar produtos e serviços  
distintos em bancos diferentes para acertar nas condições  
e soluções personalizadas que exige. 
 
 
Especialmente para si, criámos a campanha 3/30, um conjunto de quatro soluções, com condições extraordinárias 
e que cobrem todas as suas necessidades financeiras: poupança, financiamento, proteção e gestão do dia a dia. 
 
Esta campanha destina-se a Clientes Premier médicos, médicos dentistas e advogados, inscritos nas respetivas 
ordens profissionais. 
 
Esta campanha é válida apenas até 29 Março de 2013. Informe-se no Barclays para saber com o que pode contar, 
quaisquer que sejam os seus objetivos: 
 

 Poupança e Investimento: Depósito Mais 3% TANB a 92 dias 
 

 Proteção: desconto de 30% na 1ª anuidade do Seguro de Vida 3 Capitais 
 

 Financiamento: Crédito Flexível com um Spread promocional de 3% 
 

 Dia a Dia: Solução Premier Life iD, isenta de comissões nos primeiros 3 meses 
 



Para proteger a sua família 
Seguro de Vida 3 Capitais * 
 
Beneficie já de um desconto de 30% na primeira anuidade (1). 
 

A melhor forma de se proteger a si e à sua família, evitando preocupações no futuro, é ter um Seguro de Vida que 
proporcione uma ajuda económica inestimável num momento delicado da sua vida. 
Assegure a estabilidade e saúde financeira necessárias para a sua família prosseguir com os seus projetos e 
honrar os seus compromissos.  
Além de proteção para os principais riscos de Morte ou Invalidez Definitiva, com este Seguro de Vida tem acesso a 
coberturas complementares, permitindo triplicar o valor do capital seguro em caso de Acidente de Viação. 
(1)

 Incide sobre o/s prémio/s cobrados durante a primeira anuidade do contrato. 

 
Para rentabilizar o seu dinheiro  
Depósito Mais ** 
 
Aplique o seu dinheiro num Depósito a Prazo com uma taxa bastante atrativa: 3,00% (TANB). 
O Depósito Mais apresenta um montante mínimo reduzido e um prazo de 92 dias. 
Com liquidez em qualquer momento e com garantia de capital, constitua este Depósito e usufrua da solidez e 
segurança Barclays. 
 

Para concretizar os seus projectos  
Crédito Pessoal Flexível *** 
 
O Crédito Pessoal Flexível é uma oferta exclusiva para Clientes Premier Banking sem restrições de finalidade e 
com flexibilidade nas modalidades de pagamento. 
Taxas de juro variáveis indexadas à Euribor a 3, 6 ou 12 meses e com spread de 3%. 
Esta é uma prova de confiança na sua capacidade de realização pessoal ou de negócio, qualquer que seja a 
dimensão do seu projeto. 
 
Para gerir o seu dia a dia  
Solução Integrada Premier Life iD **** 
 
Um conjunto alargado de produtos e serviços diferenciadores e um vasto leque de outras vantagens exclusivas que 
aliam as vertentes financeira e transacional ao seu estilo de vida.  
Conheça a Solução Premier Life iD que lhe propomos, com isenção de comissões nos primeiros 3 meses. 
 

 
* Esta informação não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida, que poderá consultar 
em qualquer Agência Barclays. 
 

Segurador: CNP Barclays Vida y Pensiones, Compañía de Seguros, S.A. Mediador de Seguros: Barclays Bank 
PLC, com sede em 1 Churchill Place, London E14 5HP, Inglaterra, Sucursal em Portugal, na Avenida do Colégio 
Militar, 37 F, 13.º Andar, Torre Oriente, 1500-180 Lisboa, NIPC 980 000 874; Registado no Instituto de Seguros 

de Portugal com o n.º 122702 (10/12/2004) – Ramos Vida e Não Vida, mediador não autorizado a celebrar contratos de seguro 
em representação do Segurador, nem a receber prémios de seguro. O Segurador cobre os riscos inerentes ao contrato de 
seguro. Informações sobre o Mediador acessíveis em www.isp.pt. O uso das marcas CNP e BVP é devidamente autorizado pela 
CNP Assurances S.A. e pelo Barclays Bank PLC, respectivamente. 
 

** Depósito a 92 dias. Montante mínimo: €1.000/Montante máximo: €50.000. Destina-se exclusivamente a novos montantes (*). 
Pagamento dos juros na data de vencimento do Depósito a Prazo. Capital garantido a todo o tempo. Cada Cliente pode 
constituir apenas um Depósito Mais por Conta de Depósitos à Ordem. Ao constituir o Depósito Mais, o Cliente não poderá 
constituir o DP Net 2,75% durante o período de comercialização do primeiro. Permite liquidações antecipadas com penalização 
de 100% dos juros decorridos referentes ao montante liquidado. 
(*) Como novos montantes entendem-se os depositados ou transferidos para conta de depósitos à ordem aberta junto do 
Barclays Bank PLC (Portugal), a partir de 1 de Janeiro de 2013, que correspondam a incrementos patrimoniais dos Clientes 
face às suas posições a 31 de Dezembro. 
 

*** TAEG de 4,5%, calculada para um financiamento de €10.000,00 a 84 meses à Taxa de Juro Anual Nominal de 3,185% 
(resultante do indexante Euribor a 3 meses, do mês de Janeiro de 2013 – 0,185% – acrescido do spread Base de 3%), sem 
englobamento de despesas – Comissão de abertura de Crédito e Imposto do Selo sobre a utilização do Crédito. Mensalidade de 
€133,55 para o financiamento apresentado. Montante total imputável ao Cliente: €11.577,84. Seguro de Vida e Seguro Plano 
Proteção de Pagamentos, opcionais, não incluídos. Poderá obter mais informações sobre as condições da Campanha de 
Crédito Flexível Premier em vigor de 14 de Janeiro a 31 de Março de 2013 junto de qualquer Agência Barclays, através do 707 
50 50 50 ou em www.barclays.pt. Sujeito à aprovação do Barclays Bank PLC, atuando através da sua Sucursal em Portugal, 
NIPC e CRC n.º 980000874 – Rua do Colégio Militar, 37F, 13º andar, Torre Oriente, 1500-180 Lisboa. 
 

****Não dispensa a consulta da Ficha de Informação Normalizada. Comissão: €14,00/mês, com isenção durante os primeiros 3 
meses e possibilidade de redução até 50%. (Acresce IVA à taxa legal em vigor). 


