PROTOCOLO CAIXA
Condições preferenciais para colaboradores
Data de atualização: 17 abril 2015

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

Isenção da Comissão de Manutenção

CAIXAORDENADO
(Limite de Descoberto Negociado)

Possibilidade de antecipação até 100% do ordenado
Taxa de juro com redução de 0,50 p.p. no preçário em vigor
Acesso imediato e gratuito à Caixa 24h/ 7d, por telefone ou internet, com atendimento personalizado também à distância. Possibilidade de efetuar
consultas, transferências, pagamentos; agendar operações; negociar em bolsa; aderir a cartões; subscrever produtos financeiros, entre muitas outras
operações.

Descontos na Galp Energia, nos contratos de eletricidade e de gás natural, com os planos Galp On

CAIXADIRECTA

DIA-A-DIA

MEIOS DE PAGAMENTO

Descontos e vantagens em mais de 600 parceiros - consulte a Loja Vantagens Caixa (www.vantagenscaixa.pt)
Devolução da 1ª anuidade na generalidade dos restantes cartões de crédito desde que efetuada uma compra nos primeiros 45 dias.
Acesso imediato a uma linha de crédito suplementar para o pagamento fracionado de compras de maior montante (viagem, hotel, aluguer de viatura ou
qualquer outra), libertando o limite de crédito do seu cartão
 Cartão Made By: solução inovadora que lhe dá a possibilidade de personalizar o seu próprio cartão, nomeadamente a imagem
 Caixa IN: cartão de crédito com anuidades gratuitas.
Cartão de crédito Caixa Woman com anuidades gratuitas.
Cartão de crédito Caixa Classic, com modalidades de pagamento variáveis – 5%, 10%, 25%, 50%, 75% ou 100%, com um mínimo de €25
Cartão de crédito Caixa Gold, meio de pagamento de prestígio, distinto, cómodo e seguro

DEPÓSITOS MAIS

POUPANÇA

Acesso a produtos de poupança e depósitos a prazo com taxas majoradas (subscrição em Agências ou através do serviço Caixadirecta on-line)

CAMPANHAS DE RECURSOS

Acesso a campanhas pontuais com condições especiais de remuneração

CAIXA FAMÍLIA MAIS

Acesso ao serviço Caixa Família Mais com melhor remuneração

CRÉDITO PESSOAL
> Formação

Desconto em novas operações:

> Saúde
> Automóvel
> Multifinalidade

Redução de 0,25 p.p. na taxa de juro (indexada).

CRÉDITO À HABITAÇÃO e MULTIOPÇÕES (Regime
Geral):

Desconto na taxa de juro de novas operações:

> Soluções de Redução da Prestação

Redução de 0,25 p.p.
Acumula com descontos por detenção dos produtos constantes nos Pack Ligação e/ou Pack Proteção:
Produtos que compõem o Pack Ligação - redução de 0,25 p.p. ao preçário em vigor:

> Soluções Taxa Fixa e Taxa Variável

- Seguro de Vida* para todos os proponentes;

> Soluções Troca de Casa

- Seguro Multirriscos*;

FINANCIAMENTO

Crédito à Habitação - Crédito Intercalar para
Reforço de Sinal

IMÓVEIS DO GCGD e Parceiros

* Seguros contratados com a Fidelidade-Companhia de Seguros SA
Produtos que compõem o Pack Proteção - redução máxima de 0,20 p.p.:
- Carteira de depósitos, ativos e seguros financeiros > € 50.000, com garantia de capital a todo o tempo: 0,15 p.p.
- Seguro de Saúde Multicare Individual*: 0,05 p.p. (1 pessoa segura) ou 0,10 p.p. (com 2 pessoas seguras) (exclui cartões de saúde Activcare)
- Seguro de Desemprego e Baixa Médica*: 0,05 p.p. (1 pessoa segura) ou 0,10 p.p. (com 2 pessoas seguras)
- PPR, com garantia de capital a todo o tempo, com entregas programadas ou com saldo mínimo de 2.500 euros: 0,05 p.p.
* Seguros contratados com a Fidelidade-Companhia de Seguros SA
Desconto em comissões:
- Comissão de Estudo da Operação: redução de 50%
- Comissão de Avaliação: redução de 50%
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.
Condições especiais de financiamento no crédito para aquição de imóveis do Grupo Caixa e Parceiros Caixa

SEGUROS

SEGUROS
Vantagens válidas até
31 dez 2015

LEASING/
RENTING

- Planos de saúde Multicare
- Cartões Activcare
- Seguro de Acidentes Pessoais
. Caixa Proteção Pessoal
. Caixa Proteção Aventura
- Seguro de Acidentes Pessoais em Viagem
- Seguro de Acidentes de Trabalho Empregada
Doméstica
- Seguro de Vida
. Caixa Proteção Familiar
. Caixa Proteção Vida
. Caixa Woman
- Seguro Casa - Pack Recheio
- Seguro Casa - Multiriscos Habitação

Redução de 1% no prémio anual
Redução de 3% no prémio anual

- Seguros de Assistência ao Domicílio Help-a-Home

Oferta de um voucher com descontos em 3 consultas de nutrição nos Hospitais Lusíadas

- Seguro Automóvel Liber 3G
Leasing

Não existe obrigatoriedade de entrada mínima, qualquer que seja o prazo; Manutenção da diferenciação dos valores residuais para os diferentes prazos.

Redução de 3% no prémio anual
Redução de 3% no prémio anual
Redução de 3% no prémio anual
Redução de 3% no prémio anual
Redução de 1% no prémio anual
Oferta de um voucher com descontos em 3 consultas de nutrição nos Hospitais Lusíadas
Oferta de um voucher com desconto num rastreio ginecológico ou em 3 consultas de nutrição nos Hospitais Lusíadas
Oferta de um voucher com descontos em 3 consultas de nutrição nos Hospitais Lusíadas
Redução de 12,5% no prémio anual

Descontos até 10% em oficinas convencionadas
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
Redução
Operações  25.000
euros de 1 p.p. à taxa base
Operação > 25.000Redução
euros de 2 p.p. à taxa base

Condições preferenciais para colaboradores expatriados
Data de atualização: 17 abril 2015

Para além das condições preferenciais para clientes particulares, se for residente no estrangeiro usufrui ainda de vantagens e benefícios financeiros exclusivos para quem está lá fora
CAIXADIRECTA
CAIXADIRECTA PARA RESIDENTES NO ESTRANGEIRO: acesso à Caixa por telefone ou Internet, com apoio de uma equipa especializada em soluções
financeiras.
Linhas telefónicas internacionais exclusivas e gratuitas para clientes RE com contrato Caixadirecta 24 horas por dia, todos os dias do ano: Europa (Alemanha,
Bélgica, Espanha, França,Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Suíça e Portugal), EUA, Canadá,Brasil,África do Sul, Macau e Venezuela.
MEIOS DE PAGAMENTO

DIA-A-DIA
Cartões de crédito

Devolução da 1ª anuidade na generalidade dos restantes cartões de crédito desde que efetuada uma compra nos primeiros 45 dias.
Acesso imediato a uma linha de crédito suplementar para o pagamento fracionado de compras de maior montante (viagem, hotel, aluguer de viatura ou
qualquer outra), libertando o limite de crédito do seu cartão
Caixa Gold RE, meio de pagamento de prestígio, distinto, cómodo e seguro
Caixa Classic RE, com possibilidade de personalização de imagem

POUPANÇA

Cartões de débito

Cartão de débito RE da rede Maestro ou Visa com isenção das comissões de levantamentos e pagamentos no país de residência do Cliente, à semelhança
do que acontece na zona Euro.

DEPÓSITOS MAIS RE

Acesso a depósitos a prazo (3 meses, 6 meses e 1 ano), em euros, dólares americanos, dólares canadianos e libras esterlinas com possibilidade de
constituição na Caixa Geral de Depósitos, Sucursal Grand Cayman e Sucursal Offshore de Macau.

DEPÓSITOS ON-LINE

Acesso a produtos de poupança e depósitos a prazo com taxas majoradas:
> DP online CaixaNet RE 3M
> DP online CaixaNet RE 6M
> DP online CaixaNet RE 12M

