
PEDIDO DE ADESÃO

Informações Pessoais

facebook.com/activobank activobank.pt

Nome Completo

ORIGINAL

Sexo Documento Identificação

Nº Contribuinte Morada

Código Postal Nacionalidade

Naturalidade

Estado Civil

Data de nascimento

Telemóvel E-mail

Profissão Entidade Laboral

Condições de Acesso / Celebração de Contrato

1. A presente proposta não substitui o contrato de abertura de conta e não constitui qualquer obrigação para o Banco de o aceitar.

2. Constitui requisito para efetiva contratação com o Banco ActivoBank, S.A. a subscrição pelo Proponente do contrato de abertura de conta,
   depois de tomar conhecimento das Condições Gerais de Abertura de Conta e respetiva Ficha de Informação Normalizada, previamente entregues
   por recurso a meios electrónicos, nomeadamente e-mail ou qualquer outro acordado entre as partes.

3. Para os efeitos da prestação de informação referida no número anterior, o Proponente desde já autoriza a utilização do endereço
   electrónico acima identificado.

Tratamento de Dados Pessoais

1. Com vista à abertura de conta, o Proponente autoriza o tratamento, com ou sem meios automatizados, dos dados pessoais por si fornecidos
na presente proposta, bem como o tratamento de informação a si respeitante recolhida junto da Central de Responsabilidades de Crédito do
Banco de Portugal, de outras instituições de crédito ou de empresas especializadas de crédito.

2. Mais, autoriza o Banco a manter um registo digital dos códigos do Proponente e das instruções por si transmitidas, incluindo as 
   conversações telefónicas mantidas no âmbito de canais telefónicos especializados, destinado quer ao esclarecimento de dúvidas, quer a ser

apresentado a juízo em caso de litígio.

3. O responsável pelo tratamento dos dados é o Banco.

4. A finalidade do tratamento dos dados diz exclusivamente respeito ao conhecimento do Proponente e à prossecução da atividade do Banco, o
que implica, nomeadamente, a garantia dos níveis de serviço, a minimização dos riscos da atividade financeira, o conhecimento das    
responsabilidades de crédito, a viabilização do exercício de direitos e do cumprimento de obrigações contratualmente emergentes para   
qualquer das partes, a adoção de procedimentos de controlo do crédito e da base de Clientes e serviços, processamentos de natureza
estatística ou adequação de produtos e serviços ao Cliente, a gestão de contactos e a realização de ações promocionais junto deste.

5. É assegurado, nos termos legais, o direito de informação, correção, aditamento ou supressão dos dados pessoais, mediante comunicação   
escrita dirigida ao Banco.

Declaração do Proponente

Declaro serem exatas e completas as informações prestadas, bem como autorizo o Banco ActivoBank, S.A. a proceder ao tratamento dos meus 
dados pessoais aqui disponibilizados, bem como de informação recolhida indiretamente de outras fontes, para efeitos de avaliação e decisão 
quanto ao presente pedido. Declaro ainda ter tomado conhecimento das Condições constantes neste documento, bem como ter recebido cópia do 
mesmo.

Banco ActivoBank, S.A, com sede na Rua Augusta, 84 Lisboa, com o capital
social de 41.000.000 Euros, matriculado na conservatória do registo comercial

de Lisboa, com o número único de matrícula
e de identificação fiscal 500 734 305

Assinatura (Proponente)Data



  Informação complementar: ______________ 

Cartões:  

Débito  

Crédito 

Pré-pagos: 

WEB 

Boost 

Lar 

KID 

Nome para os cartões 
 (máximo 21 caracteres incluindo espaços) 

____________________________ 

Nome: 

Nome: 

____________________________ 

____________________________ 

Número de Filhos: ____  

Nº Pessoas do Agregado Familiar: ____  

Rendimento Líquido Mensal: 

< 600 € 

≥ 600 e < 1000 € 

≥ 1000 e < 2000 € 

≥  2000 € 

Habitação Própria: 

Sim 

Não 

Crédito Habitação: 

Sim 

Não 



PEDIDO DE ADESÃO
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DUPLICADO

Condições de Acesso / Celebração de Contrato

1. A presente proposta não substitui o contrato de abertura de conta e não constitui qualquer obrigação para o Banco de o aceitar.

2. Constitui requisito para efetiva contratação com o Banco ActivoBank, S.A. a subscrição pelo Proponente do contrato de abertura de conta,
   depois de tomar conhecimento das Condições Gerais de Abertura de Conta e respetiva Ficha de Informação Normalizada, previamente entregues
   por recurso a meios electrónicos, nomeadamente e-mail ou qualquer outro acordado entre as partes.

3. Para os efeitos da prestação de informação referida no número anterior, o Proponente desde já autoriza a utilização do endereço
   electrónico acima identificado.

Tratamento de Dados Pessoais

1. Com vista à abertura de conta, o Proponente autoriza o tratamento, com ou sem meios automatizados, dos dados pessoais por si fornecidos
na presente proposta, bem como o tratamento de informação a si respeitante recolhida junto da Central de Responsabilidades de Crédito do
Banco de Portugal, de outras instituições de crédito ou de empresas especializadas de crédito.

2. Mais, autoriza o Banco a manter um registo digital dos códigos do Proponente e das instruções por si transmitidas, incluindo as 
   conversações telefónicas mantidas no âmbito de canais telefónicos especializados, destinado quer ao esclarecimento de dúvidas, quer a ser

apresentado a juízo em caso de litígio.

3. O responsável pelo tratamento dos dados é o Banco.

4. A finalidade do tratamento dos dados diz exclusivamente respeito ao conhecimento do Proponente e à prossecução da atividade do Banco, o
que implica, nomeadamente, a garantia dos níveis de serviço, a minimização dos riscos da atividade financeira, o conhecimento das    
responsabilidades de crédito, a viabilização do exercício de direitos e do cumprimento de obrigações contratualmente emergentes para   
qualquer das partes, a adoção de procedimentos de controlo do crédito e da base de Clientes e serviços, processamentos de natureza
estatística ou adequação de produtos e serviços ao Cliente, a gestão de contactos e a realização de ações promocionais junto deste.

5. É assegurado, nos termos legais, o direito de informação, correção, aditamento ou supressão dos dados pessoais, mediante comunicação   
escrita dirigida ao Banco.

Declaração do Proponente

Declaro serem exatas e completas as informações prestadas, bem como autorizo o Banco ActivoBank, S.A. a proceder ao tratamento dos meus 
dados pessoais aqui disponibilizados, bem como de informação recolhida indiretamente de outras fontes, para efeitos de avaliação e decisão 
quanto ao presente pedido. Declaro ainda ter tomado conhecimento das Condições constantes neste documento, bem como ter recebido cópia do 
mesmo.

 Cartão de Cidadão (ou Bilhete Identidade e Cartão de Contribuinte)

 Comprovativo de morada com data de emissão inferior a 6 meses (exemplo: Carta de Condução,
   fatura da água, luz...)   

 Comprovativo de Entidade Empregadora / Recibo de Vencimento (com data de emissão inferior a 3 meses)
 ou Declaração de Início de Atividade.

Documentação necessária para abertura de conta




