PROTOCOLO ORDEM DOS MÉDICOS

COM A CAIXA, O MELHOR REMÉDIO
SÃO AS VANTAGENS.

Na Caixa. Com Certeza.
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A CAIXA DISPONIBILIZA,
A TODOS OS MEMBROS E COLABORADORES
DA ORDEM DOS MÉDICOS,
SOLUÇÕES PERSONALIZADAS
COM CONDIÇÕES VANTAJOSAS.

COMODIDADE NO DIA A DIA
CAIXAORDENADO

É uma boa solução para gerir, no dia a dia, o orçamento familiar. Domicilie o seu
vencimento numa conta à ordem da Caixa, e ao aderir ao Caixaordenado tem acesso a:
• Adiantamento até 100% do seu vencimento;
• Taxa de juro preferencial com redução de 0,5 p.p. ao preçário em vigor*;
• Não cobrança de juros até €0,55 por mês, o que equivale à disponibilização de €250,
durante 7 dias, sem pagamento de juros.

AUTORIZAÇÕES DE DÉBITO EM CONTA

Domiciliação gratuita do pagamento da água, luz, telefone e outros serviços, diretamente
na sua conta.

CAIXADIRECTA

Onde quer que esteja, por telefone ou via internet, pode aceder às suas contas da Caixa
através do serviço Caixadirecta, para realizar as mais variadas operações bancárias
ou consultar o extrato global. Tudo sem perder tempo e sem custos de adesão.
*TAEG de 12,0% para Caixaordenado no valor de €1.500, TAN de 10,950%
e prazo de 3 meses.

POUPANÇA E INVESTIMENTO
DEPÓSITOS A PRAZO

Conheça toda a oferta com prazos variados. Existem depósitos disponíveis para subscrição
em qualquer agência ou comodamente em sua casa através do serviço Caixadirecta.

PRODUTOS ESTRUTURADOS

Tem acesso a produtos exclusivos de subscrição temporária e limitada, como os fundos
especiais de investimento.

FUNDOS MOBILIÁRIOS ABERTOS CAIXAGEST

Soluções adequadas à diversificação da carteira, com isenção de encargos de subscrição.

FUNDOS DE PENSÕES

Uma alternativa para a constituição de complemento de reforma e poupança nos impostos,
com isenção da comissão de subscrição.
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SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

Para construir progressivamente a sua poupança, com isenção de encargos de subscrição
na Fidelidade Mundial.

PLANOS POUPANÇA REFORMA

Tem várias opções disponíveis para garantir o seu complemento de reforma.

CRÉDITO HABITAÇÃO
A Caixa disponibiliza aos membros e colaboradores da Ordem condições vantajosas
de financiamento para aquisição ou troca de habitação, construção ou obras:
• Redução de 0,15 p.p. ao spread de preçário em vigor, para empréstimos principais*;
• Redução de 50% das comissões de estudo e de despesas de avaliação, para novas operações.
As condições apresentadas são válidas para o regime geral, T30 e Triplex (com garantia
real).
*TAE de 5,681%, TAER de 5,734%, calculadas com base na Euribor 6 meses,
em setembro de 2012, arredondadas à milésima e acrescidas de 4,50% de spread.
Exemplo para financiamento de €100.000, a 30 anos, valor de avaliação de €134.000,
cliente com 30 anos, com detenção dos seguintes produtos: cartão de débito, cartão
de crédito, Caixadirecta, domiciliação de rendimentos, seguro de vida e multirriscos
numa seguradora do Grupo Caixa. Comissão por reembolso antecipado, parcial ou total:
0,5% do capital reembolsado.

CRÉDITO PESSOAL
A Caixa disponibiliza-lhe também uma linha de crédito pessoal, com condições vantajosas:
• Redução de 0,5 p.p. sobre a taxa de juro base*;
• Redução de 25% da comissão de estudo e montagem da operação.
* TAEG de 17,5%, calculada com base numa TAN de 15,032% (Euribor 3 meses + 14,450%),
em setembro de 2012, para um crédito de €30.000, com reembolso a 60 meses
e garantia de fiança. Exemplo para operação com finalidade lazer, para cliente com
Protocolo Caixa, com cartão de débito ou débito diferido, cartão de crédito, domiciliação
de rendimentos e Caixadirecta. Prestação mensal €726,61. Montante total imputado
ao consumidor: €43.737,92.
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CRÉDITO PESSOAL PARA FORMAÇÃO
A Caixa financia também a continuação dos seus estudos, em Portugal ou no estrangeiro,
permitindo a melhor forma de pagamento e com condições vantajosas de financiamento:
• Redução de 0,25 p.p. sobre a taxa base*;
• Redução de 25% da comissão de estudo e montagem da operação, para novas operações.
*TAEG de 4,3% calculada com base numa TAN de 3,582% (Euribor 3 meses + 3,250%),
em setembro de 2012, para um crédito de €12.000, com prazo total de 6 anos
(3 anos de utilização + 3 anos de reembolso) e garantia de fiança. Exemplo para operação
com finalidade licenciatura e Protocolo Caixa. Prestação na fase de utilização: €38,81.
Prestação na fase de reembolso: €355,05. Montante total imputado ao consumidor: €14.342,08

FINANCIAMENTO AUTOMÓVEL
Conheça as opções de financiamento automóvel que a Caixa disponibiliza e escolha
a que melhor se adequa às suas necessidades.

CRÉDITO PESSOAL AUTOMÓVEL

Permite-lhe financiar a 100% a compra de qualquer viatura, nova ou usada, com condições
bastante atrativas, nomeadamente:
• Prazo até 84 meses;
• Redução de 0,25 p.p. à taxa em vigor*;
• Redução de 25% da comissão de estudo e montagem da operação.

CAIXA LEASING AUTOMÓVEL

Sem obrigatoriedade de entrada mínima, qualquer que seja o prazo. Redução de 0,25 p.p.
ao preçário em vigor, para qualquer prazo**.
*TAEG de 10,8%, calculada com base numa TAN de 8,832% (Euribor 3 meses + 8,500%),
em setembro de 2012, para um crédito de €25.000, com reembolso a 60 meses
e garantia de fiança. Exemplo para operação com finalidade financiamento de automóvel
novo e cliente com 30 anos com cartão de débito ou débito diferido, cartão de crédito,
domiciliação de rendimentos, Caixadirecta e seguros de vida e proteção ao crédito no Grupo
(contratados na Rede Caixa). Prestação mensal €525,84. Montante total imputado
ao consumidor: €31.953,84.
**Leasing: €22,30 por cada €1.000, a 48 meses. TAEG de 5,1% calculada com base na
Euribor a 3 meses + 4,0% de spread em setembro de 2012, para um financiamento de €25.000,
a 48 meses, com 2% de valor residual. Montante total imputado ao consumidor €27.607,40
06

CARTÕES
CARTÕES DE DÉBITO

Em Portugal e no estrangeiro, os cartões de débito da Caixa permitem-lhe um fácil acesso
às suas contas, para que possa efetuar várias operações bancárias como consultas,
levantamentos, pagamentos, transferências, entre outras.

CARTÃO DE CRÉDITO

A Caixa disponibiliza-lhe o cartão de crédito Caixa Gold, um cartão de prestígio que lhe
permite efetuar pagamentos a crédito, beneficiar de um completo pacote de seguros
e obter descontos e vantagens exclusivas:
• Devolução da 1ª anuidade caso efetue a 1ª compra no prazo de 45 dias após a emissão
do cartão;
• Isenção das anuidades seguintes desde que o cartão tenha uma faturação anual mínima
de €9.000, o que corresponde a €750 mensais.

TAEG de 27,5%, para um montante de €2.500, com reembolso a 12 meses,
à TAN de 21,00%.
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SERVIÇO CAIXAZUL
O Caixazul é o serviço de atendimento personalizado da Caixa para os seus clientes mais
exigentes. O cliente Caixazul pode contar com a experiência e proximidade de um Gestor
Dedicado, ter um espaço de atendimento próprio dentro da agência e acesso a produtos
exclusivos.

GESTOR ON-LINE

Além de um atendimento pessoal ou por telefone, o Gestor Dedicado está ainda disponível
através do Caixadirecta on-line, um serviço gratuito que proporciona maior comodidade.
Através do Gestor on-line pode:
• Ter acesso direto ao Gestor, a qualquer hora do dia, todos os dias do ano;
• Marcar reuniões diretamente na agenda do Gestor;
• Trocar mensagens seguras;
• Solicitar contacto por parte do Gestor ou contact center;
• Consultar oportunidades de negócio;
• Subscrever on-line ofertas exclusivas;
• Fazer a gestão financeira do quotidiano.

CARTÃO CAIXAZUL

É um cartão de débito diferido e de identificação exclusivo para clientes Caixazul, que tem
todas as funcionalidades de um cartão de débito, mas com vantagens adicionais:
• Pacote de seguros gratuito.
• Plafond mínimo de €65 para compras, que pode ser superior.
• Possibilidade de arredondar o valor das compras, revertendo o remanescente, de forma
automática, para uma conta poupança associada.

TAEG de 1,1%, para um montante de €1.500, com reembolso a 12 meses, à TAN de 0,00%.
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CAIXAZUL NETPR@ZO

Exclusivos para clientes Caixazul com o serviço Caixadirecta on-line, existem vários
depósitos a prazo, com prazos diversificados (de 3, 6 e 12 meses) e que podem ser
subscritos a partir de €500. É permitida a mobilização antecipada, com perda total
de juros.

CAIXAZUL NETF@CIL

Os clientes Caixazul com o serviço Caixadirecta on-line, também podem optar por
subscrever a partir de €500 este depósito a 31 dias, com renovação automática por iguais
períodos. O capital é garantido e possibilidade de mobilização antecipada pela totalidade,
com pagamento de juros a partir do 6º dia até à data de mobilização antecipada.

CAIXAZUL GAT - GESTÃO AUTOMÁTICA DE TESOURARIA

É um serviço que permite a gestão diária da liquidez, transferindo automaticamente
montantes excedentes, definidos pelo cliente, da sua conta à ordem para uma conta
de poupança remunerada e sempre disponível. Assim, o saldo além de disponível, passa
a render juros.

APOIO À ATIVIDADE EMPRESARIAL
Valorizamos a sua atividade empresarial, oferecendo-lhe um conjunto de produtos
financeiros com condições especiais, quer esteja a planear o início do seu projeto ou caso
necessite de incrementar o seu negócio.

FINANCIAMENTO DE CURTO PRAZO (CONTA CORRENTE)

Para apoiar de forma continuada a tesouraria das empresas, a Caixa disponibiliza crédito
sob a forma de conta corrente, para poder movimentar à medida das suas necessidades.
Taxa de juro*: Euribor + spread desde 1,77%, de acordo com análise casuística.
*TAE de 10,969%, calculada com base na TAN de 3,582% (Euribor a 3 meses
+ spread de 3,25%) em setembro de 2012 para empréstimo de €25.000, pelo prazo de 6 meses
(com juros pagos trimestral e postecipadamente) e com hipoteca, na base 360. Inclui juros,
comissão de estudo, de contratação e de acompanhamento e gestão. No 2º período inclui
juros, comissão de prorrogação e de acompanhamento e gestão.
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APOIO AO INVESTIMENTO E MODERNIZAÇÃO

Empréstimo de médio e longo prazo para financiamento de projetos de criação, expansão,
modernização e desenvolvimento da atividade das empresas. O prazo pode ir até 7 anos,
com possibilidade de 10 anos de acordo com a finalidade.
Taxa de juro*: Euribor + spread desde 4,74%, sujeito a análise casuística.
*TAE de 12,323%, calculada com base na TAN de 7,702% (Euribor a 3 meses
+ spread de 7,37%) em outubro de 2012, para empréstimo de €25.000, pelo prazo
de 60 meses (com prestações de capital constantes, acrescidas de juros, pagos trimestral
e postecipadamente) e com hipoteca, na base 360. Inclui juros, comissão de estudo
reduzida em 50%, de contratação e de acompanhamento e gestão.

LEASING E RENTING
Para que nada falhe na sua atividade empresarial:
TAXAS

REDUÇÕES DE COMISSÕES

LEASING IMOBILIÁRIO

Euribor (3 meses)
+ spread de 4,45%*

n.a.

LEASING MOBILIÁRIO

Euribor (3 meses)
+ spread de 3,95%**

Isenção de 50% na comissão de
estudo e montagem da operação

LEASING AUTO

Euribor (3 meses)
+ spread de 3,95%, qualquer que
seja o prazo da operação***

Isenção de 50% na comissão de
estudo e montagem da operação

RENTING

Euribor (3 meses)
+ spread de 2,50%

Isenção de 50% na comissão de
estudo e montagem da operação

*TAE de 5,070% calculada com base na Euribor a 3 meses + 4,45% de spread
em setembro de 2012, para um financiamento em leasing de €200.000 a 180 meses,
com 2% de valor residual. Inclui comissão de concessão e de gestão.
**TAE de 4,928% calculada com base na Euribor a 3 meses + 3,95% de spread
em setembro de 2012, para um financiamento de €20.000 a 60 meses, com 2%
de valor residual. Inclui comissão de concessão com redução de 50% e comissão de gestão.
***TAE de 4,784% calculada com base na Euribor a 3 meses + 3,95% de spread
em setembro de 2012, para um financiamento de €25.000 a 84 meses, com 20% de entrada
e 2% de valor residual. Inclui comissão de concessão com redução de 50% e comissão
de gestão.
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NETCAIXA

A Caixa tem disponível para o seu negócio a solução netcaixa, um serviço completo
para aceitação de pagamentos eletrónicos em Terminais de Pagamento Automático (TPA).
Este serviço permite a aceitação de pagamentos com cartões das marcas Multibanco, Visa
e Mastercard, na vertente débito e crédito, cartões nacionais ou estrangeiros.
Adira ao netcaixa e pode beneficiar de condições exclusivas:
• Taxa de adesão gratuita;
• Rapidez na disponibilização do serviço;
• Tarifa de Serviço de Cliente (TSC) com valores especialmente atrativos, estruturada por
escalões em função do volume de negócio anual do estabelecimento e do valor médio
mensal das transações;
• Devolução de parte da TSC em todas as compras efetuadas com cartões da Caixa;
• Segurança no processamento das transações e rapidez no crédito das vendas na conta;
• Comercialização de várias soluções de TPA com tecnologia inovadora;
• Acesso ao pacote móvel que integra equipamento e comunicações ilimitadas, com
mensalidades fixas mais reduzidas;
• Assistência técnica incluída na mensalidade do equipamento.
TIPO DE TRANSAÇÕES

A DÉBITO E A CRÉDITO

EQUIPAMENTOS (MÓVEIS
E FIXOS)

10% de redução na mensalidade

COMISSÃO TRANSACIONAL:

MBOnly: 0,87% (mínimo €0,05) + €0,03

• PARA CARTÕES DE DÉBITO

TSC de 1%; Máximo de €2
Cash-back de 0,10%; Máximo de €0,20

• PARA CARTÕES DE CRÉDITO

TSC de 1,80%; Cash-back de 0,20%

GESTÃO AUTOMÁTICA DE TESOURARIA

Trata-se da associação de três contas: uma conta à ordem, uma conta poupança e uma
conta corrente, que lhe permite satisfazer as necessidades financeiras de curto prazo
recorrendo a crédito da conta corrente ou aplicando automaticamente os excedentes
da conta à ordem.
A associação entre as três contas atinge, em final do dia, a gestão automática de tesouraria,
com a transferência de fundos entre as contas, em função da escassez ou excesso
de liquidez.
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CARTÃO CAIXAWORKS

Um cartão que facilita a gestão da tesouraria, associando autonomia e flexibilidade
na utilização do limite de crédito na empresa, a taxas de juro muito competitivas.

TAE de 15,8% (com garantia real) ou 18,3% (com garantia pessoal), calculadas com
base na média mensal da Euribor a 6M (base 360) + spread de respetivamente 5,5%
ou 8%, para um montante de €1.500 com reembolso a 12 meses. Taxas Euribor atualizadas
em 01/01 e 01/07 de cada ano.

CAIXA E-BANKING

Através deste serviço tem acesso 24 horas às contas da empresa, com a possibilidade
de efetuar um conjunto de transações e consultas on-line:
• Consulta de saldos e movimentos;
• Movimentação de contas correntes;
• Transferências entre contas da Caixa e para outros bancos;
• Requisição de cheques;
• Pagamento de serviços, compras, impostos, telecomunicações, entre outros;
• Subscrição de depósitos a prazo a 30, 90, 180 e 360 dias.
A adesão a este serviço é gratuita.
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NOTAS GERAIS
As TAE são calculadas de acordo com o DL n.º 220/94.
A concessão das condições especiais para as operações de crédito e serviços bancários
e financeiros pressupõe que os respetivos beneficiários mantenham crédito de vencimento
ou pensão numa conta da Caixa.
Se por algum motivo os beneficiários deixarem de ser membros ou colaboradores
da entidade com quem a Caixa mantém o protocolo, a Caixa poderá rever as condições
especiais que eventualmente estejam contratadas no âmbito do mesmo.
Condições extensíveis a aposentados e aos filhos em função do interesse comercial.
As taxas, os spreads e o regime de comissões poderão ser revistos pela Caixa em função
da evolução do mercado. A decisão de crédito é da responsabilidade da Caixa, que poderá
rever condições ou recusar propostas.
Todos os montantes e taxas referidos reportam-se às condições de adesão aos produtos
e serviços a 1 de setembro de 2012.

13

Para mais informações, consulte www.cgd.pt, dirija-se
a qualquer agência da Caixa ou ligue para o serviço
Caixadirecta através do telefone 707 24 24 24
(24 horas por dia/todos os dias do ano).

