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Soluções de Crédito 
Habitação

Ofertas que valorizam 
a sua vida

Crédito Habitação Duplo Zero

Se encontrou a casa dos seus sonhos e não a quer deixar 
fugir, o Banco Santander Totta dá-lhe uma boa ideia para 
que esta não lhe escape. O Crédito Habitação Duplo Zero. 
Um crédito habitação que lhe dá Spread 0% no primeiro 
ano do Crédito Sinal e também no Crédito Habitação. 
Uma solução rápida e simples.

Novo Crédito Sinal – Spread 0% para todos

n Spread promocional de 0% durante o primeiro ano*;
n Carência de capital e juros (não paga qualquer 

prestação durante o primeiro ano);
n Prazo até 24 meses para realizar a escritura da casa.

* TAE 4,976%. Exemplo para um crédito de 80.000€, prazo de 12 meses, Euribor a 12 meses 4,250% (o valor da TAE 
indicado não inclui os prémios de seguros).

Crédito Habitação – Spread 0% para todos

n Spread promocional de 0% durante o primeiro ano, 
qualquer que seja o produto seleccionado**;

n Taxa mais baixa do mercado;
n Financiamento até 100%;
n Prazo até 50 anos (no final do contrato nenhum dos 

mutuários poderá ter mais de 75 anos***).

** Spread promocional durante os primeiros 12 meses, com verificação das condições de cross-selling. TAE 4,121%. 
Exemplo para um crédito de 200.000\, com relação financiamento/garantia de 60%, prazo de 40 anos, Euribor a 3 
meses 3,752% (o valor da TAE indicado não inclui os prémios de seguros). Aplicável ao contrato de Crédito Habitação 
caso este se concretize e cumpra as condições em vigor à altura no preçário e as previstas no respectivo contrato. 

*** Poderá ter até 80 anos, no caso da Solução Premium Plus, informe-se no seu Balcão.

Mais Vantagens no Crédito Habitação

Beneficie de mais vantagens se a universidade onde 
desempenha as suas funções tem um protocolo com 
o Santander Totta:

n Redução de Comissão de Dossier 
n Redução na grelha de Spreads do Banco

Oferta Especial
Professores e Funcionários 
Universitários

Para mais informações, consulte o seu Balcão ou:



O Santander Totta tem as melhores soluções 
e ofertas exclusivas para professores e funcionários 
universitários. Conheça-as!

O Banco que apoia o Ensino Superior

Nos últimos anos, o Santander Totta destacou-se de todos 
os outros bancos no apoio contínuo ao Ensino Superior: 
lançou o portal www.universia.pt que é uma referência; 
estabeleceu protocolos com prestigiadas instituições de 
Ensino Superior; criou soluções pensadas em exclusivo 
para universitários e que os ajudam a concretizar os seus 
projectos. Desta vasta experiência acumulada, resulta agora 
uma oferta especial dedicada aos professores e funcionários 
universitários para lhes oferecer mais valor ao seu dinheiro 
e à sua vida.   

Destacamos as condições excepcionais no Crédito Habitação, 
para que possa comprar a casa que sempre desejou. Poderá, 
ainda, subscrever uma Conta Ordenado e receber um DVD, um 

televisor ou um iPod apenas por domiciliar o seu ordenado.

Conta Ordenado

Quer uma boa ideia para o seu dinheiro? Domicilie o 
seu ordenado no Banco Santander Totta e não pague 
as comissões dos principais serviços da Conta Ordenado. 
Conheça as principais vantagens:

n Despesas
Isenção das despesas de manutenção, da comissão do serviço 
de gestão de investimentos e de portes.

n Transferências
Todas as transferências nacionais gratuitas, desde que 
realizadas através dos Canais Complementares: Netb@nco, 
Superlinha ou equipamentos Selfbanking/ATM.

n Cartões
Oferta da taxa de emissão ou das anuidades dependendo do 
cartão que escolher. 

n Seguros 
Oferta do Seguro de Responsabilidade Civil Familiar no valor 
de 5.000€ (limite por sinistro e por ano, sem franquia) para 
o 1º titular e seu agregado familiar.

n Isenção de juros
Acesso ao descoberto autorizado sem juros até 7 dias por 
mês pelo montante máximo de 250€.

n Cheques
Oferta de um livro de 10 cheques cruzados por mês 
requisitados através dos Canais Complementares: Netb@nco, 
Superlinha ou equipamentos Selfbanking/ATM.

E para que tudo seja mais rápido, cómodo e simples para si 
colocamos ao seu dispor o Serviço Mordomo. Um serviço em 
que o Banco trata de todo o processo de domiciliação do 
ordenado e dos pagamentos domésticos, sem qualquer custo.

Oferta Especial

As melhores ofertas 
para o seu ordenado

Ao domiciliar* o seu ordenado no Santander Totta pode 
escolher umas das seguintes ofertas que reservamos para 
si:

DVD Portátil LG

LCD DE 7” • 
Compatibilidade total 
com: VCD / SVCD / WMA / 
JPEG / KODAK CD / CD-R / 
CD-RW / DVD±R / DVD±RW 
/ Divx

TV Denver Combi

Televisor convencional combinado 
com leitor de DVD, 37 cm de 
diagonal

IPOD Shuffle

1GB de capacidade • Interface USB 2.0 
• Reproduz MP3, WAV e AAC

* Domiciliação efectiva do 1º ordenado deverá ocorrer até 30/04/07.
Oferta limitada ao stock existente.
A atribuição da oferta implica um prazo mínimo de permanência de 25 meses, caso interrompa a domiciliação 
durante 3 meses consecutivos antes do referido período, haverá lugar à cobrança de uma penalização no valor de 
245€. 
O prazo para o levantamento da oferta é de 3 meses após a domiciliação do ordenado.

Professores e Funcionários 
Universitários


