
A CONTA QUE SIMPLIFICA O SEU DIA A DIA.

Transferências SEPA+, nacionais e europeias, gratuitas, ilimitadas 
e não imediatas, desde que efetuadas via canais digitais (BPI App, 
BPI Net ou telefone sem operador).

2 Cartões de Débito BPI Electron (titulares distintos)
2 Cartões de Crédito BPI (TAEG 13%)2 para a mesma conta cartão
(ambos com comissão de disponibilização gratuita) 

1 módulo gratuito de 10 Cheques/mês3 Descoberto autorizado de até 100% do valor do salário domiciliado 
(TAEG 15,3%)4

CONTA VALOR BPI FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E IPSS1

Uma conta multiproduto para receber o seu salário e encontrar tudo o que precisa para gerir o seu dia a dia, por € 0/mês durante os primeiros 
12 meses e com domiciliação automática do ordenado, € 2,99/mês após esse período1 com a domiciliação automática do ordenado ou € 7,99/mês 
sem a domiciliação automática do ordenado. Abra a sua conta com o montante mínimo de € 100.

ESCOLHA
AGORA

Conheça os benefícicos da nova Conta Valor e todas as vantagens em ser Cliente BPI. 



Energias
Renováveis

ProjetosAuto Tecnologia Lazer

Beneficie das vantagens exclusivas que temos para si, por ter uma 
Conta Valor BPI Funcionários Públicos e IPSS:

Vantagens ao comprar a sua nova casa, com as soluções de Crédito Habitação BPI 
(Taxa Fixa ou Variável).

Vantagens ao concretizar os seus projetos, com as Soluções de Crédito Pessoal 
BPI (remodelação da casa, compra de carro, saúde e muito mais).

E até ao final do ano, se decidir mudar o seu Crédito Habitação para o BPI, temos 
ainda mais vantagens. Venha fazer uma simulação, num Balcão BPI perto de si.

FamilyExperiências
A sua Conta Valor dá-lhe acesso gratuito ao FamilyExperiências,
uma plataforma5 de descontos em mais de 250 marcas: hotéis, viagens, 
desporto, bem-estar, combustível e tantas outras experiências ao dispor. 
Conheça todos os descontos e vantagens em familyexperiencias.pt.

COMPRAR CASA OU REALIZAR UM PROJETO?

MAIS VANTAGENS POR SER CLIENTE BPI
Como Cliente BPI tem ainda vantagens em dezenas de parceiros. Destacamos a entrada gratuita na Fundação Serralves, no Museu de Arte Antiga, entre outras 
vantagens em parceiros, museus e exposições. Entrada gratuita mediante apresentação de um cartão BPI de crédito ou débito. Válido em todas 
as exposições temporárias do Museu de Arte Antiga, apoiadas pelo BPI Fundação ”la Caixa” e espaços da Fundação Serralves, nomeadamente o Museu, 
Parque de Serralves e Casa de Serralves. Todas as vantagens e parceiros BPI em bancobpi.pt.  

Informação Importante 1 A Conta Valor BPI Funcionários Públicos e IPSS é uma conta multiproduto isenta de comissão de manutenção de conta pacote nos primeiros 12 meses, com domiciliação automática 
de ordenado (DAO). Após esse período, o valor da comissão de manutenção de conta pacote com a domiciliação automática do ordenado (DAO) é de € 2,99 + Imposto do Selo/mês. O valor da comissão 
de manutenção de conta pacote sem domiciliação automática de ordenado é € 7,99€ + Imposto do Selo /mês. Considera-se domiciliação automática de ordenado (DAO), apenas as transferências 
eletrónicas interbancárias do tipo SALA/08-Ordenados ou vencimento recebido através de Ordens de Pagamento Recebida (OPR) do Estrangeiro com caráter regular (mensal). 2 TAEG calculada para um 
limite máximo de crédito de € 1.500, para a taxa anual nominal de 8,5%, comissão de disponibilização (€ 20 + IS) e um prazo de reembolso de 12 meses. A Taxa de Juro é calculada com base em 
360 dias, sem arredondamento. Taxas válidas até 31/12/2021. Atribuição do cartão sujeita a aprovação pelo BPI. Entidade Emitente e Mutuante dos Cartões: CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., 
E.P., S.A.U. Sede: Calle Caleruega 102, 28033 Madrid – Espanha, com o Número de Identificação Fiscal A08980153, inscrita no Registro Mercantil de Madrid, tomo 36556, folio 29, folha M-656492. 
Entidade agente em Portugal do emitente do cartão CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. que atua como intermediário de crédito vinculado em regime de exclusividade: Banco BPI, S.A., 
Sede: Rua Tenente Valadim, nº 284, 4100-476 Porto, Capital Social € 1.293.063.324,98, matriculada na CRCP sob o número de matrícula PTIRNMJ 501 214 534 e com o número de identificação 
fiscal 501 214 534. 3 Módulo de 10 cheques Cruzados Não à Ordem, requisitados via BPI Net e entregues via CTT (IS de € 0,05 por cada cheque emitido + portes de envio, suportados pelo Cliente). 
Atribuição de Cheques sujeita a aprovação pelo BPI. 4 TAEG calculada para um limite de crédito de EUR 1.500, pelo prazo de 3 meses e uma Taxa Anual Nominal (TAN) de 11,3%, incluindo os impostos 
legais em vigor. Atribuição de facilidade de descoberto sujeita a aprovação BPI. 5 Serviços fornecidos pela Inspiring Benefits Portugal – Unipessoal, Lda. Oferta válida até 30 de 
setembro de 2022 e para Clientes aderentes à BPI APP e BPI Net. A presente informação tem natureza publicitária, não constitui uma proposta contratual e não dispensa               
a consulta da informação contratual e pré-contratual legalmente exigida, a qual poderá ser obtida no Banco BPI. A presente mensagem é prestada pelo BANCO BPI, S.A., 
com sede na Rua Tenente Valadim, n° 284, 4100-476 Porto; Capital Social: € 1 293 063 324,98; matriculada na CRCP sob o número de matrícula PTIRNMJ 
501 214 534, como o número de identificação fiscal 501 214 534; intermediário financeiro registado na CMVM com o n° 300 e no Banco de Portugal sob o código n° 10.

Toda a informação nos Balcões BPI, bancobpi.pt e 800 22 10 22 (linha grátis com atendimento personalizado, das 9h às 20h).C
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CONTA VALOR BPI FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
 
BENEFÍCIOS DA NOVA CONTA VALOR E TODAS AS VANTAGENS EM SER CLIENTE BPI: 
 
► Isenção da comissão de gestão/manutenção durante 12 meses 
 
► Comissão de manutenção mensal de 2,99€ a partir dos 12 meses 
 
► 2 cartões de débito BPI  
 
► 2 cartões de crédito BPI 
 
► transferências nacionais e europeias gratuitas ilimitadas 
 
► descoberto autorizado até ao valor do ordenado 
 
► bonificação na taxa de juro para crédito pessoal e crédito habitação  
 
► isenção da comissão de avaliação na contratação do crédito habitação 
 
► O BPI suporta até 31/12/2022, os custos da transferência do Crédito Habitação de outra instituição 
(incluindo LCP´s em curso) 
 
► Isenção das comissões bancárias na contratação de crédito habitação na modalidade de taxa fixa  
 
Toda a informação nos Balcões BPI, bancobpi.pt e 800 22 10 22 (linha grátis com 
atendimento personalizado, das 9h às 20h). 
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