
Protocolo BES 
UDIPSS de Lisboa 

O BES celebrou um protocolo com a União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social de 

Lisboa, que lhe abre uma porta privilegiada de entrada no banco, com acesso a: 

Soluções para os dirigentes e colaboradores 

• Meios de pagamento sem anuidades 

• 1º livro de cheques gratuito 

• Operações gratuitas nos canais diretos (serviços transferências bancárias, carregamento de telemóveis, etc..) 

• Assistência médica e técnica em casa para que os imprevistos não sejam uma preocupação, com oferta 
permanente da deslocação, e de 2 horas de mão de obra e uma consulta médica por ano. Basta ligar para a 
Europ Assistance 800 202 271, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 

Conta BES 360º  
A conta para quem não tem tempo a perder.  

 

Desconto nas faturas da luz e gás natural 
Ter uma Conta BES e domiciliar as despesas da eletricidade e gás natural é tudo o que precisa para ter descontos 
nestas faturas.  
 

 DESCONTO EDP 
 4% + 3%* na eletricidade + 7% no gás natural 
 
 
*Desconto adicional de 3% na eletricidade, mediante nova domiciliação de ordenado de valor igual ou superior 
a €375 (transferências eletrónicas com o código 08) e fidelização de 24 meses. Válido para novas domiciliações 
até 28 de fevereiro de 2014. 
 

Conheça a oferta completa no folheto da promoção. Campanha válida para adesões até 31 de janeiro de 2014. 

Conta BES 100% Parceiro 
Uma conta à ordem com uma vertente de poupança associada, que tem tudo o que precisa para o seu dia a dia: 

 
 Dois Cartões de débito BES DUO com anuidades gratuitas.  

Principais operações do dia a dia gratuitas no BESnet, BESmobile e BESdirecto automático. 

Pagamento automático de despesas mensais, como água, luz, gás e telecomunicações. 

Crédito Ordenado, caso domicilie o seu ordenado, poderá, mediante aprovação comercial, antecipá-lo 
até €10.000 na sua conta BES 100% Parceiro sob a forma de Descoberto (no caso de não utilização nada 
lhe será cobrado). Disponível para ordenados a partir de €485.  TAEG 17,7%, TAN 16,000% para €1.500 e 
um prazo contratado de 3 meses renováveis, pressupondo a utilização integral do limite de crédito 
durante 3 meses, totalizando €1.562,40. Dezembro 2013. 

 
 

Para pagar €0 por todas estas vantagens basta ter o seu ordenado domiciliado no BES, a partir de €250 ou 
conheça no BES outras formas de pagar €0. São consideradas domiciliações de ordenado as transferências 
eletrónicas com código 8.  Caso contrário a conta tem um custo de €1,75/ mês + imposto do selo. 

A Conta BES 360º  é gratuita durante seis meses. Após esse período tem uma comissão de gestão de €6,50/mês + 

imposto do selo a cobrar mensalmente de acordo com a data aniversário da conta. Fale com um Gestor BES 360º  

para saber como beneficiar da isenção da comissão de gestão mensal. Cartão Crédito BES Gold : TAEG 24,2% à 

TAN de 24,300%, para €1.500 com reembolso a 12 meses. Dezembro 2013. 

http://www.udipss-lisboa.pt/
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Gestão da Tesouraria 
 

• Isenção total de Comissão de Gestão da conta à ordem 

• Remuneração da totalidade dos saldos da conta à ordem com uma taxa fixa de 0,25% 

• Remuneração de Aplicações a Prazo (negociação casuística) 

• Pagamento de Salários e Fornecedores: Isenção total se a transferência for efetuada através de ficheiro 
eletrónico e enviado via BESnet Negócios e cobrança de 50% do preçário se a transferência for efetuada via 
listagem 

• Isenção comissão mensal do BESnet Negócios 

• Oferta do 1ª livro de 150 cheques cruzados e redução de 50% dos custos nos restantes 

• Isenção total do Serviço de Domiciliação de Despesas Periódicas 

• No Sistema de Débitos Diretos SEPA, fica a cargo da instituição apenas 0,10 cêntimos por registo na  cobrança 
sobre Outra Instituição de Crédito e isentos entre contas do BES 

• Isenção de custos Terminal de Pagamento Automático (fixos), ficando a cargo das instituições apenas os custos 
com as comunicações 

 

Financiamento 
Apoio de tesouraria, Financiamentos de médio/longo prazo, Garantias Bancárias e Leasing em condições e 
garantias a definir casuisticamente.  

Soluções para a Instituição 
 

A vida de uma instituição é feita da gestão do dia a dia.  
E um banco pode ajudar na sua simplificação. Conheça as 
soluções que o BES lhe propõe, e que melhor se adaptam 

às necessidades da sua instituição. 

Outras Soluções  
  
Microcrédito BES 
Linha de crédito até €12.500 destinada a desempregados, empregados por conta de outrem que pretendam 
iniciar um negócio próprio e micro empresários que possuam uma ideia com viabilidade económica que não 
tenham acesso às formas tradicionais de crédito bancário. 
 

Linhas de Crédito com Garantia Mútua protocoladas com IEFP: Microinvest e Invest+ 
Linhas de crédito bonificadas, destinadas a desempregados inscritos nos Centros de Emprego: MICROINVEST para 
operações de crédito até €20.000 e INVEST+ para operações de crédito superiores a €20.000 e inferiores a 
€100.000. 
 

Linha de Crédito com Garantia Mútua protocolada com CASES: Social Investe 
Linha de crédito específica vocacionada para apoiar as entidades que integram o setor social composta por dois 
eixos distintos, admitindo montantes máximos de financiamento de €100.000 e de €75.000. 

http://www.udipss-lisboa.pt/

