PROTOCOLO ORDEM DOS MÉDICOS E CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
Condições preferênciais para Membros da OM
Data de atualização: 04 dezembro 2012

Trabalhar com a Caixa nunca foi tão fácil.
Basta domiciliar o seu ordenado e possuir os produtos financeiros básicos para a gestão do dia‐a‐dia para ter acesso a condições
especiais.
Produtos financeiros:
Ö Conta à ordem com domiciliação de rendimentos
Ö Serviço Caixadirecta
Ö Cartão de débito ou de débito diferido
Ö Cartão de crédito
Vantagens e benefícios financeiros para quem escolhe a Caixa como parceiro financeiro
CONTA DO
CAIXAORDENADO ‐ LDN
DEPÓSITOS MAIS

CAMPANHAS DE RECURSOS

Isenção da Comissão de Manutenção
Possibilidade de antecipação até 100% do ordenado, com utilização até €250 sem juros,
durante 7 dias
Taxa de juro com redução de 0,5 p.p. no preçário em vigor
Acesso a produtos de poupança e depósitos a prazo com taxas majoradas:
> Depósito Mais 3 Meses
> Depósito Mais 6 Meses
> Depósito Mais 1 Ano
> Depósito Crescente Mais 3 Anos
> Caixa Aforro Poupe Mais
> DP online Caixanet M@is 24M
> DP online Caixanet M@is 12M
> DP online Caixanet M@is 6M
> DP online Caixanet M@is 3M
Acesso a campanhas pontuais com condições especiais de remuneração

FUNDOS DE PENSÕES
Isenção da comissão de subscrição
Isenção da comissão de subscrição
MEIOS DE PAGAMENTO
Cartões de crédito

dá a possibilidade de personalizar o seu
próprio cartão: imagem do cartão,
funcionalidades e serviços mais valorizados
por si, programas de lealdade. Só paga o
Caixa IN: pode ser comercializado
individualmente ou integrado nos Pacotes
Caixa. Anuidade de apenas € 12. Anuidades
anuidades gratuitas.

dos restantes cartões de crédito desde que
efetuada uma compra nos primeiros 45 dias.
Cartões de débito diferido

(para compras e levantamentos em ATS‐
Caixas Automáticas da CGD).

CRÉDITO PESSOAL
> Formação

Desconto em novas operações:

> Saúde

Redução de 0,125 p.p. na taxa de juro (indexada).
Possibilidade de redução até 0,5 p.p. (formação) ou 0,25 p.p. (saúde emergência) mediante
a posse de produtos de oferta integrada e utilização de finalidades específicas

> Energias Renováveis
CRÉDITO À HABITAÇÃO e Multiopções
(garantia real) ‐ Regime Geral, T30 e
Triplex

Desconto na taxa de juro de novas operações:
Redução de 0,10 p.p.
Acumula com descontos por posse dos Pack Ligação e/ou Pack Proteção:
Produtos que compõem o Pack Ligação ‐ redução de 0,20 p.p. ao preçário em vigor:
(1)

‐ Seguro de Vida no Grupo Caixa para todos os proponentes;
(1)
‐ Seguro Multirriscos no Grupo Caixa;
(1)

Numa das seguradoras do GCGD, quando comercializados na Rede de Agências ou na
Rede de Mediadores)
Produtos que compõem o Pack Proteção ‐ redução máxima de 0,15 p.p.:
‐ Seguro de Saúde Multicare: 0,05 p.p. (1 pessoa segura) ou 0,10 p.p. (com 2 pessoas
seguras)
‐ Seguro de Desemprego e Baixa Médica (1 ou 2 pessoas seguras): 0,05 p.p.
‐ Carteira de depósitos ativos e seguros financeiros (> 50.000 euros): 0,15 p.p.
‐ PPR com entregas programadas ou com saldo mínimo > 2.500 euros: 0,05 p.p.
Desconto em comissões (respeitando o mínimo de preçário publicado no Aviso 8):
‐ Comissão de Estudo da Operação: redução de 50%
‐ Comissão de Avaliação: redução de 50%
Crédito à Habitação ‐ Crédito
Intercalar para Reforço de Sinal

Garantia real (até 50% do valor do empréstimo principal; prazo máximo de 2 anos)
‐ Atribuição de taxa igual à do empréstimo principal
Outras garantias (até 25% do valor do empréstimo principal; prazo máximo de 2 anos)
‐ Atribuição de taxa igual à do empréstimo principal acrescida de 1 p.p.

IMÓVEIS DA CGD
Condições especiais de campanha no crédito para aquição de imóveis da Caixa

SEGUROS

‐ Planos de saúde
‐ Cartões ActivCare
‐ Seguro de Acidentes Pessoais
Caixa Proteção Total
‐ Seguro de Acidentes de Trabalho
Empregada Doméstica
‐ Seguro de Acidentes Pessoais em
Viagem
‐ Seguro de Vida ‐ Caixa Proteção Vida
‐ Seguro de Vida Caixa Woman
‐ Seguro Multiriscos Casa Pack Recheio
‐ Seguros de Assistência ao Domicílio
Help‐a‐Home
‐ Seguro Automóvel Liber 3G
Leasing

Redução de 1% no prémio anual
Redução de 3% no prémio anual
Redução de 3% no prémio anual
Redução de 3% no prémio anual
Redução de 3% no prémio anual
Oferta de vouchers com descontos em 3 consultas de nutrição nos HPP
Oferta de vouchers com descontos em 3 consultas de nutrição nos HPP ou de vouchers com
desconto num check‐up ginecológico
Oferta de vouchers com descontos em 3 consultas de nutrição nos HPP ou oferta do Serviço
Concierge (1 ano)
Oferta de vouchers com descontos em 3 consultas de nutrição nos HPP
Descontos em oficinas convencionadas
Não obrigatoriedade de entrada mínima, qualquer que seja o prazo; Manutenção da diferenciação dos
valores residuais para os diferentes prazos.
Redução de 0,25 p.p. ao preçário em vigor independentemente do prazo da operação (de 18 a 84 meses);
Valor Residual de 2% e 1.ª renda de 0% a 60% conforme o prazo

Renting
O Redução de 1 p.p. à taxa base
Operação
25.000
Redução>de
2 p.p.euros
à taxa base

