
EMPRESA:

CÓDIGO:

CAMPANHA VÁLIDA PARA ABERTURAS DE CONTA ATÉ: 

Poupanças a partir de 1€

Sem comissões de manutenção 
de conta

Cartão de Débito  sem comissão 
de disponibilização 

Crédito sem papelada na App 

QUANTAS RAZÕES PRECISA 
PARA SE JUNTAR A NÓS?

Transferências MBWay a 0€ Programa de Pontos Activo+
Aproveite vantagens com os 

nossos parceiros



POR SER COLABORADOR DESTA EMPRESA, TEM AINDA MAIS 
VANTAGENS:

E AO DOMICILIAR O ORDENADO CONNOSCO…

TEM CRÉDITO HABITAÇÃO? SABIA QUE PODE TRANSFERI-LO 
PARA OUTRO BANCO?

12º. mês de Médis Dental

Condições preferenciais
para operações de transferência de Crédito Habitação de 

outra instituição com vendas associadas facultativas*

 Crédito Habitação Condições 
preferenciais 

TAEG 2,3% sem vendas associadas facultativas
TAEG 1,6% com vendas associadas facultativas*

Depósito a Prazo Worksite
TANB 0,20% | TANL 0,144%

Prazo: 183 dias não permite renovação  
Montante mínimo: 1.000€

Montante máximo: 45.000€

 Crédito Pessoal
 TAEG: 9,2% | TAN 7,000% 

Isenção  na Comissão de abertura  
de Crédito 

(Comissão de 1%. Mínimo 10€  e máximo 150€)

Crédito Automóvel
 TAEG: 8,5% |  TAN 6,400%  

Isenção  na Comissão de abertura  
de Crédito 

(Comissão de 1%. Mínimo 10€  e máximo 150€)

(1) (2)

(3)

(6)

(4)
 (5)

Reembolso no valor de 100€ sobre a
 comissão de dossier após escritura

Abrir Conta 



(6) Transferência de Crédito Habitação de outra instituição:

Destinado a Clientes que pretendam transferir para o ActivoBank o Crédito Habitação em curso noutra Instituição de Crédito.

Beneficia das seguintes vantagens:
• Isenção das comissões de dossier (290€), avaliação (230€) e formalização (200€)
• Comparticipação da comissão de liquidação antecipada até ao máximo de 0,5% do capital transferido
• Isenção das despesas do contrato de mútuo com hipoteca do Crédito Habitação Transferido, quando celebrado por Documento Particular 
Autenticado (526,25€).
Condições válidas exclusivamente para transferências de Outras Instituições de Crédito, se o montante total da operação for igual ou 
superior a 50.000€, prazo igual ou superior a 10 anos e com vendas associadas facultativas. Condições válidas para propostas aprovadas até 
31 de dezembro de 2020 e contratadas até 31 de janeiro de 2021.
Exemplo para um consumidor de 30 anos – Financiamento de 100 mil euros, com hipoteca; valor de avaliação 150 mil euros; LTV 67%; prazo 
de 30 anos. Produto Prestação indexada, finalidade Transferência, Comissões iniciais isentas (Comissão de Dossier, Avaliação e 
Formalização); Despesas de contrato 65€; Comissão de Processamento de Prestação mensal de 2,86€; Prémio de Seguro Multirriscos, com 
pagamentos mensais de 8,61€.  

TAEG com vendas associadas facultativas* 1,5% - TAN variável de 0,950% (Euribor 12 meses de junho de 2020 de -0,150% e spread 
contratado de 1,100%); Prémio de Seguro Vida mensal médio de 13,18€; 360 prestações mensais de 319,35€ – Montante Total Imputado ao 
Consumidor de 123.904,92€.

*Pressupõe a detenção dos seguintes produtos:
(i) Domiciliação do ordenado/reforma dos Clientes nas contas à ordem em que os mutuários sejam primeiros titulares ou depósitos 
e/ou transferências de 750 €/mês para a conta à ordem relacionada com o empréstimo com controlo semestral do valor 
acumulado;
(ii) Seguro multirriscos associado ao crédito na Ocidental Seguros; 
(iii) Seguro vida associado ao crédito na Ocidental Vida.

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84, em Lisboa, com o capital social de 101.000.000,00 Euros, matriculado na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500734305. Agente de Seguros registado com o n.º 
419501226, junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - Data da Inscrição: 21/01/2019. Autorização para mediação 
de seguros dos Ramos Vida e Não Vida. Informações e outros detalhes do registo podem ser verificados em www.asf.com.pt.
Seguros comercializados por Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, 
S.A.
O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para serem 
entregues ao Segurador. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do seguro, que são integralmente assumidos 
pelo Segurador.
Ramo Vida: Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif. 10 - Tagus Park - 2744-002 Porto Salvo. 
Pessoa coletiva nº 501 836 926, matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital social 22.375.000 
Euros.
Ramo não Vida: Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif. 10 - Tagus Park - 2744-002 Porto Salvo. 
Pessoa coletiva nº 501 836 918, matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital social 12.500.000 
Euros.
Sujeito a análise de risco de crédito.
O ActivoBank é intermediário vinculado de crédito a habitação do BCP em regime de exclusividade. A concessão do crédito está sujeita às 
regras macroprudenciais do Banco de Portugal. A taxa de juro aplicada (TAN) pode assumir valores negativos em função da evolução do 
respetivo indexante.
Crédito habitação concedido pelo Banco Comercial Português, S.A.

Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744−002 Porto Salvo. Pessoa 
coletiva n.º 501 836 918, matriculada sob esse número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 12.500.000 
Euros.
Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84, em Lisboa, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o 
número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 734 305. Agente de Seguros registado com o n.º 419501226, junto da Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - Data da Inscrição: 21/01/2019. Autorização para mediação de seguros dos Ramos Vida e Não 
Vida. Informações e outros detalhes do registo podem ser verificados em www.asf.com.pt.
O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para serem 
entregues ao Segurador. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do seguro, que são integralmente assumidos 
pelo Segurador.

Abertura de Conta condicionada à aceitação do Cliente pelo Banco, nos termos da sua política de aceitação de clientes. Montante mínimo 
de abertura de conta 100€.
Abertura de Conta online apenas disponível para Contas Individuais e com o Documento de Identificação Cartão de Cidadão.
O Banco reserva-se ao direito de alterar ou cancelar a presente campanha, sem pré-aviso,sempre que as condições de mercado assim o 
determinem.

(1) Depósito Worksite:
Oferta válida no prazo de um ano após abertura de conta e mediante taxas em vigor à data da contratação. No máximo poderá ser 
constituído um Depósito a Prazo Worksite por Cliente titular de Conta de Depósitos à Ordem.TANB 0,20% | TANL 0,144%. Prazo: 183 dias, 
não permite renovação. Montante mínimo: 1.000€. Montante máximo: 45.000€

(2) Crédito Pessoal:
Oferta válida no prazo de um ano após abertura de conta e mediante taxas em vigor à data da contratação.
TAEG de 9,2%, TAN 7,000%, com uma prestação mensal de 99,67€, para um financiamento de 5.000€ a 60 meses. Montante total imputado 
ao consumidor de  6.164,20€, incluindo comissão de abertura de crédito de 50€, juros e Imposto do Selo pela utilização do crédito, sobre os 
juros e comissão. Sujeito à análise de risco de crédito.

(3) Crédito Auto:
Oferta válida no prazo de um ano após abertura de conta e mediante taxas em vigor à data da contratação.
TAEG de 8,5%, TAN, 6,400%,  prestação mensal de 196,39€, comissão de abertura de crédito de 100€, para um exemplo de um
financiamento de 10.000€ a 60 meses. Montante total imputado ao consumidor de 12.151,40€, incluindo juros,
Imposto do Selo pela utilização do crédito e sobre os juros e comissão. Sujeito a decisão de crédito.

(4) Médis Dental:
A oferta da 12ª mensalidade  está condicionada à domiciliação do ordenado, pressupõe a subscrição do seguro no prazo de 6 meses após a 
abertura de conta. Médis: marca exclusiva e registada dos produtos geridos pela Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, SA, 
segurador, ressegurador e gestor do sistema integrado de prestação de cuidados de saúde subjacente aos seguros titulados por Apólices 
por si emitidas ou por outros seguradores sob sua autorização. O produto Médias Dental, da marca Médis – Companhia
Portuguesa de Seguros de Saúde, SA., é titulado por apólice emitida pela seguradora Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. 
sob autorização da Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, SA. Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, SA.

(5) Crédito Habitação
Exemplo para um consumidor de 30 anos – Financiamento de 100 mil euros, com hipoteca; valor de avaliação 150 mil euros; LTV 67%; prazo 
de 30 anos. Produto Prestação indexada, finalidade Aquisição, Comissões iniciais (Comissão de Dossier, Formalização e Avaliação) 792,50€; 
Despesas de contrato 470€; Imposto do selo de abertura de crédito 600€; Comissão de Processamento de Prestação mensal de 2,86€; 
Prémio de Seguro Multirriscos, com pagamentos mensais de 8,61€.

TAEG sem vendas associadas facultativas 2,3% - TAN variável de 1,600% (Euribor 12 meses de junho de 2020 de -0,150% e spread base 
de 1,750%); Prémio de Seguro Vida mensal médio de 14,24€; 360 prestações mensais de 349,94€ – Montante Total Imputado ao Consumidor 
de 137.096,46€.

TAEG com vendas associadas facultativas* 1,6% - TAN variável de 0,950% (Euribor 12 meses de junho de 2020 de -0,150% e spread 
contratado de 1,100%); Prémio de Seguro Vida mensal médio de 13,18€; 360 prestações mensais de 319,35€ – Montante Total Imputado ao 
Consumidor de 125.702,42€.
* Pressupõe a detenção dos seguintes produtos:
(i) Domiciliação do ordenado/reforma dos Clientes nas contas à ordem em que os mutuários sejam primeiros titulares ou depósitos 
e/ou transferências de 750 €/mês para a conta à ordem relacionada com o empréstimo com controlo semestral do valor 
acumulado;
(ii) Seguro multirriscos associado ao crédito na Ocidental Seguros; 
(iii) Seguro vida associado ao crédito na Ocidental Vida.

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84, em Lisboa, com o capital social de 101.000.000,00 Euros, matriculado na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500734305. Agente de Seguros registado com o n.º 
419501226, junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - Data da Inscrição: 21/01/2019. Autorização para mediação 
de seguros dos Ramos Vida e Não Vida. Informações e outros detalhes do registo podem ser verificados em www.asf.com.pt.
Seguros comercializados por Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, 
S.A.
O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para serem 
entregues ao Segurador. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do seguro, que são integralmente assumidos 
pelo Segurador.
Ramo Vida:  Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif. 10 - Tagus Park - 2744-002 Porto Salvo. 
Pessoa coletiva nº 501 836 926, matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital social 22.375.000 
Euros.
Ramo não Vida:  Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif. 10 - Tagus Park - 2744-002 Porto Salvo. 
Pessoa coletiva nº 501 836 918, matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital social 12.500.000 
Euros. Sujeito a análise de risco de crédito. O ActivoBank é intermediário vinculado de crédito a habitação do BCP em regime de 
exclusividade. A concessão do crédito está sujeita às regras macroprudenciais do Banco de Portugal. A taxa de juro aplicada (TAN) pode 
assumir valores negativos em função da evolução do respetivo indexante. Crédito habitação concedido pelo Banco Comercial Português, 
S.A.



(6) Transferência de Crédito Habitação de outra instituição:

Destinado a Clientes que pretendam transferir para o ActivoBank o Crédito Habitação em curso noutra Instituição de Crédito.

Beneficia das seguintes vantagens:
• Isenção das comissões de dossier (290€), avaliação (230€) e formalização (200€)
• Comparticipação da comissão de liquidação antecipada até ao máximo de 0,5% do capital transferido
• Isenção das despesas do contrato de mútuo com hipoteca do Crédito Habitação Transferido, quando celebrado por Documento Particular 
Autenticado (526,25€).
Condições válidas exclusivamente para transferências de Outras Instituições de Crédito, se o montante total da operação for igual ou 
superior a 50.000€, prazo igual ou superior a 10 anos e com vendas associadas facultativas. Condições válidas para propostas aprovadas até 
31 de dezembro de 2020 e contratadas até 31 de janeiro de 2021.
Exemplo para um consumidor de 30 anos – Financiamento de 100 mil euros, com hipoteca; valor de avaliação 150 mil euros; LTV 67%; prazo 
de 30 anos. Produto Prestação indexada, finalidade Transferência, Comissões iniciais isentas (Comissão de Dossier, Avaliação e 
Formalização); Despesas de contrato 65€; Comissão de Processamento de Prestação mensal de 2,86€; Prémio de Seguro Multirriscos, com 
pagamentos mensais de 8,61€.  

TAEG com vendas associadas facultativas* 1,5% - TAN variável de 0,950% (Euribor 12 meses de junho de 2020 de -0,150% e spread 
contratado de 1,100%); Prémio de Seguro Vida mensal médio de 13,18€; 360 prestações mensais de 319,35€ – Montante Total Imputado ao 
Consumidor de 123.904,92€.

*Pressupõe a detenção dos seguintes produtos:
(i) Domiciliação do ordenado/reforma dos Clientes nas contas à ordem em que os mutuários sejam primeiros titulares ou depósitos 
e/ou transferências de 750 €/mês para a conta à ordem relacionada com o empréstimo com controlo semestral do valor 
acumulado;
(ii) Seguro multirriscos associado ao crédito na Ocidental Seguros; 
(iii) Seguro vida associado ao crédito na Ocidental Vida.

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84, em Lisboa, com o capital social de 101.000.000,00 Euros, matriculado na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500734305. Agente de Seguros registado com o n.º 
419501226, junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - Data da Inscrição: 21/01/2019. Autorização para mediação 
de seguros dos Ramos Vida e Não Vida. Informações e outros detalhes do registo podem ser verificados em www.asf.com.pt.
Seguros comercializados por Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, 
S.A.
O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para serem 
entregues ao Segurador. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do seguro, que são integralmente assumidos 
pelo Segurador.
Ramo Vida: Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif. 10 - Tagus Park - 2744-002 Porto Salvo. 
Pessoa coletiva nº 501 836 926, matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital social 22.375.000 
Euros.
Ramo não Vida: Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif. 10 - Tagus Park - 2744-002 Porto Salvo. 
Pessoa coletiva nº 501 836 918, matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital social 12.500.000 
Euros.
Sujeito a análise de risco de crédito.
O ActivoBank é intermediário vinculado de crédito a habitação do BCP em regime de exclusividade. A concessão do crédito está sujeita às 
regras macroprudenciais do Banco de Portugal. A taxa de juro aplicada (TAN) pode assumir valores negativos em função da evolução do 
respetivo indexante.
Crédito habitação concedido pelo Banco Comercial Português, S.A.

Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. Sede: Av. Dr. Mário Soares (Tagus Park), Edifício 10, Piso 1, 2744−002 Porto Salvo. Pessoa 
coletiva n.º 501 836 918, matriculada sob esse número na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 12.500.000 
Euros.
Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84, em Lisboa, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o 
número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 734 305. Agente de Seguros registado com o n.º 419501226, junto da Autoridade de 
Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - Data da Inscrição: 21/01/2019. Autorização para mediação de seguros dos Ramos Vida e Não 
Vida. Informações e outros detalhes do registo podem ser verificados em www.asf.com.pt.
O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para serem 
entregues ao Segurador. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do seguro, que são integralmente assumidos 
pelo Segurador.

Abertura de Conta condicionada à aceitação do Cliente pelo Banco, nos termos da sua política de aceitação de clientes. Montante mínimo 
de abertura de conta 100€.
Abertura de Conta online apenas disponível para Contas Individuais e com o Documento de Identificação Cartão de Cidadão.
O Banco reserva-se ao direito de alterar ou cancelar a presente campanha, sem pré-aviso,sempre que as condições de mercado assim o 
determinem.

(1) Depósito Worksite:
Oferta válida no prazo de um ano após abertura de conta e mediante taxas em vigor à data da contratação. No máximo poderá ser 
constituído um Depósito a Prazo Worksite por Cliente titular de Conta de Depósitos à Ordem.TANB 0,20% | TANL 0,144%. Prazo: 183 dias, 
não permite renovação. Montante mínimo: 1.000€. Montante máximo: 45.000€

(2) Crédito Pessoal:
Oferta válida no prazo de um ano após abertura de conta e mediante taxas em vigor à data da contratação.
TAEG de 9,2%, TAN 7,000%, com uma prestação mensal de 99,67€, para um financiamento de 5.000€ a 60 meses. Montante total imputado 
ao consumidor de  6.164,20€, incluindo comissão de abertura de crédito de 50€, juros e Imposto do Selo pela utilização do crédito, sobre os 
juros e comissão. Sujeito à análise de risco de crédito.

(3) Crédito Auto:
Oferta válida no prazo de um ano após abertura de conta e mediante taxas em vigor à data da contratação.
TAEG de 8,5%, TAN, 6,400%,  prestação mensal de 196,39€, comissão de abertura de crédito de 100€, para um exemplo de um
financiamento de 10.000€ a 60 meses. Montante total imputado ao consumidor de 12.151,40€, incluindo juros,
Imposto do Selo pela utilização do crédito e sobre os juros e comissão. Sujeito a decisão de crédito.

(4) Médis Dental:
A oferta da 12ª mensalidade  está condicionada à domiciliação do ordenado, pressupõe a subscrição do seguro no prazo de 6 meses após a 
abertura de conta. Médis: marca exclusiva e registada dos produtos geridos pela Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, SA, 
segurador, ressegurador e gestor do sistema integrado de prestação de cuidados de saúde subjacente aos seguros titulados por Apólices 
por si emitidas ou por outros seguradores sob sua autorização. O produto Médias Dental, da marca Médis – Companhia
Portuguesa de Seguros de Saúde, SA., é titulado por apólice emitida pela seguradora Ocidental – Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. 
sob autorização da Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, SA. Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, SA.

(5) Crédito Habitação
Exemplo para um consumidor de 30 anos – Financiamento de 100 mil euros, com hipoteca; valor de avaliação 150 mil euros; LTV 67%; prazo 
de 30 anos. Produto Prestação indexada, finalidade Aquisição, Comissões iniciais (Comissão de Dossier, Formalização e Avaliação) 792,50€; 
Despesas de contrato 470€; Imposto do selo de abertura de crédito 600€; Comissão de Processamento de Prestação mensal de 2,86€; 
Prémio de Seguro Multirriscos, com pagamentos mensais de 8,61€.

TAEG sem vendas associadas facultativas 2,3% - TAN variável de 1,600% (Euribor 12 meses de junho de 2020 de -0,150% e spread base 
de 1,750%); Prémio de Seguro Vida mensal médio de 14,24€; 360 prestações mensais de 349,94€ – Montante Total Imputado ao Consumidor 
de 137.096,46€.

TAEG com vendas associadas facultativas* 1,6% - TAN variável de 0,950% (Euribor 12 meses de junho de 2020 de -0,150% e spread 
contratado de 1,100%); Prémio de Seguro Vida mensal médio de 13,18€; 360 prestações mensais de 319,35€ – Montante Total Imputado ao 
Consumidor de 125.702,42€.
* Pressupõe a detenção dos seguintes produtos:
(i) Domiciliação do ordenado/reforma dos Clientes nas contas à ordem em que os mutuários sejam primeiros titulares ou depósitos 
e/ou transferências de 750 €/mês para a conta à ordem relacionada com o empréstimo com controlo semestral do valor 
acumulado;
(ii) Seguro multirriscos associado ao crédito na Ocidental Seguros; 
(iii) Seguro vida associado ao crédito na Ocidental Vida.

Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84, em Lisboa, com o capital social de 101.000.000,00 Euros, matriculado na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500734305. Agente de Seguros registado com o n.º 
419501226, junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões - Data da Inscrição: 21/01/2019. Autorização para mediação 
de seguros dos Ramos Vida e Não Vida. Informações e outros detalhes do registo podem ser verificados em www.asf.com.pt.
Seguros comercializados por Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. e Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, 
S.A.
O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para serem 
entregues ao Segurador. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do seguro, que são integralmente assumidos 
pelo Segurador.
Ramo Vida:  Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif. 10 - Tagus Park - 2744-002 Porto Salvo. 
Pessoa coletiva nº 501 836 926, matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital social 22.375.000 
Euros.
Ramo não Vida:  Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif. 10 - Tagus Park - 2744-002 Porto Salvo. 
Pessoa coletiva nº 501 836 918, matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital social 12.500.000 
Euros. Sujeito a análise de risco de crédito. O ActivoBank é intermediário vinculado de crédito a habitação do BCP em regime de 
exclusividade. A concessão do crédito está sujeita às regras macroprudenciais do Banco de Portugal. A taxa de juro aplicada (TAN) pode 
assumir valores negativos em função da evolução do respetivo indexante. Crédito habitação concedido pelo Banco Comercial Português, 
S.A.
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