
 

As pessoas são o segredo das instituições.  
Tanto da sua, como da nossa.  
Somos um banco inovador, centrado nas pessoas que fazem crescer as instituições e nas instituições que 
fazem crescer as pessoas.  
Por isso, estamos a oferecer condições especiais àqueles que fazem crescer a Associação Mutualista de 
Gondomar para que continuem a crescer também.  
 
Condições especiais para associados da AMUT:  
 

 Conta à ordem com Pack de Serviços  
Beneficie do Pack Value sem precisar de ter produtos de investimento e sem 
qualquer custo de manutenção durante o primeiro ano:  
 Cartão de débito para o 1º e 2º titular e Cartão de crédito para o 1º titular 
 Transferências interbancárias e SEPA+, efetuadas por internet  
 3 levantamentos em numerário por mês ao balcão 
 Acesso ao serviço de Online Banking 
 Possibilidade de obter um plafond mensal de crédito até 80% do salário líquido 

mensal  

 Crédito Habitação  
 Isenção de Comissão de Formalização (precário em vigor: 500€ + I. Selo) 
 Redução de 10% nas despesas de Avaliação e Vistoria (precário em vigor: 270€ e 210€ + IVA) 
 Taxa fixa 0,9% + Spread desde 0,9% 
 Nas transferências de hipoteca suportamos os custos até 1,5% do valor a transferir  

(Campanha atualmente em vigor, sujeita a aprovação final pelo ABANCA) 
 Crédito hipotecário para finalidades diversas, com spread desde 1,15% ou o mínimo 

que estiver em vigor  

 Crédito Pessoal  
 Sem comissões mensais de gestão, com possibilidade de escolher entre taxa fixa e taxa variável  
 Taxa Fixa: 6,20% 
 Taxa Variável: Euribor a 1 ano + Spread 5,25%  

 Fundos de Investimento  
 Redução de 25% na comissão de subscrição de Fundos em campanha.  

 
 

 



Internacional  
Somos um banco com o compromisso de estar sempre ao lado dos nossos clientes, em todos os  
momentos. Um banco inovador, centrado nas pessoas que fazem crescer as empresas  e nas 
empresas que fazem crescer as pessoas. 
Mas somos mais:  

 
Pessoal  
A nossa experiência diz-nos que, em banca, a confiança se conquista de diversas maneiras.  
Podemos conhecer os clientes, perceber as suas necessidades e aconselhar a melhor solução para cada um.  
Podemos ter um conhecimento profundo e global sobre a área em que atuamos. 
Podemos ter gestores que olham para cada cliente com a mesma atenção. 
Ou podemos juntar tudo isto e ser um banco que se importa verdadeiramente com os seus clientes.  
 
No ABANCA, é isto que fazemos.  
 

Digital  
No ABANCA, não existe a tecnologia só pela tecnologia. Tem de estar ao serviço do cliente. É por isso que 
tanto o Mobile Banking  como o Online Banking do ABANCA  estão pensados para tornar a experiência 
mais prática e intuitiva , com aquilo que o cliente valoriza realmente numa APP ou num site bancário: 
o poder para gerir, consultar, movimentar e controlar contas, investimentos e cartões , seja onde for, 
seja a que horas for.  

 
 

Há um ABANCA perto de si. Venha conhecer-nos.  
Nesta fase solicitamos que só em casos muito excecionais se 
dirija a uma agência. Por agora privilegie os contactos à distância 
 

 

 
 

 
Cuide de si.   
Cuide dos que o/a rodeiam. 
 

 
 

+351 226167910 
+351 911592496 
 

Agência Marechal Gomes da Costa  
Av. Marechal Gomes da Costa, 218 
4150 353 Porto 
 

Sara Lima 
sara.lima@abanca.com 


