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Oferta de Cooperação  

Barclays at Work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facul dade de Ciencias e Tecnologia da U niversidade Nova de Lisboa  

 

 

Saiba mais em www.barclays.pt/compromissopremier  

 

 # Confiança  

Planeamento e Gestão de Investimentos 
 

Para o ajudar a realizar as suas ambições valorizamos, acima de tudo, a 

segurança do seu património. Para isso contamos com o nosso trabalho, no 

dia-a-dia, mas também com 325 anos de história e experiência que 

colocamos ao seu dispor. 

Há compromissos elementares. Por isso, o nosso Compromisso Premier de 

Confiança é que o seu dinheiro será sempre o seu dinheiro. 
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# Qualidade 

Os seus fins justificam o rigor do nosso método. 
 

A sua satisfação é o que nos motiva. Por isso, primeiro analisamos, depois propomos. No 

Barclays temos uma metodologia que impõe rigor na avaliação do perfil de cada cliente. 

E os nossos clientes recompensam-nos com a sua satisfação. No 2.° Semestre de 2014, 

o Barclays foi considerado o melhor banco no atendimento ao cliente (Fonte: 

Multimétrica, estudos de mercado - Este prémio é da exclusiva responsabilidade da 

entidade que o atribuiu). 

Há compromissos que exigem uma nova forma de fazer as coisas. Por isso o nosso 

Compromisso Premier de Qualidade é fazer da forma certa, porque os seus fins 

justificam o rigor do nosso método.  

# Competência 

Formamos os nossos gestores para que sejam os melhores.  

Clientes Premier exigem um acompanhamento Premier. Os nossos assessores 

Premier têm um completo plano de formação, que culmina com a certificação EFA 

(European Financial Advisors), na qual somos um dos bancos pioneiros 

em Portugal. No Barclays, investimos para lhe proporcionar um acompanhamento 

financeiro superior e contamos sempre com o suporte dos líderes mundiais em 

gestão de ativos. 
Há compromissos de que não abdicamos. Por isso, o nosso Compromisso Premier de 

Competência é formar os nossos gestores para que sejam os melhores. 

# Inovação 

Estaremos onde quiser 
 

Um Assessor Premier está sempre disponível. Através do iPad*, os nossos 

Assessores Premier dispõem de ferramentas digitais inovadoras que permitem a 

subscrição de produtos de investimento de forma fácil e segura, efetuar 

simulações, ou ajudá-lo a planificar a sua vida financeira. Se for cómodo e mais 

fácil para si, nós estamos lá. 

Há compromissos que exigem estar na vanguarda. Por isso, o nosso Compromisso 

Premier de lnovação é poder servi-lo onde e como quiser. 
*Marca registada. 
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Acreditamos que os Clientes têm o direito de ir mais além  

e que ter ambição tem impacto positivo na sociedade em geral. 
 

A pensar neles desenvolvemos o Barclays Premier Universe. Um modo de fazer banca desenhado para o apoiar na 

realização das suas ambições.  
 

 

Modelo de Serviço 

 

Porque acreditamos que a qualidade é fruto do esforço, da formação e dos valores das nossas equipas de 

gestores, disponibilizamos: 

 

 
 

Soluções de investimento à sua medida  
 

 Um Assessor Premier  

 

O melhor parceiro para concretizar as suas ambições: um 

especialista que o irá ajudar a alcançar os seus objetivos 

financeiros, apresentando soluções personalizadas para 

otimizar o seu património, com o apoio técnico e as 

ferramentas financeiras mais sofisticadas de que o grupo 

Barclays dispõe. 

 

Centros Premier  

 

Ao ser Cliente Premier terá acesso aos nossos Centros 

Premier espalhados por todo o mundo: espaços exclusivos 

onde se combinam os serviços bancários com salas e 

equipamento técnico que os nossos Clientes podem utilizar 

tanto a nível pessoal como profissional. 
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No Barclays, queremos ajudá-lo a atingir os seus objetivos Financeiros: 

- Através de Soluções de investimento globais e abrangentes; 

- Com o apoio das ferramentas de análise do Grupo Barclays; 

- Com um amplo catálogo de produtos de investimento, geridos pelos maiores especialistas mundiais. 
 

Estamos disponíveis para: 

  Compreendê-lo, as suas ambições e a sua situação financeira; 

  Beneficiando da experiência global do Barclays no que respeita ao acesso a conhecimento, especialização e 

pesquisa, identificar a estratégia de investimento global perfeita para si; 

  Fazer o acompanhamento da sua carteira de modo a ajustá-la às diferentes situações de mercado, para que 

corresponda aos seus objectivos e expectativas. 

 

 

Uma oferta transacional personalizada 

 

Conta Barclays  

 

Para melhor gerir e efetuar as transações do seu dia-a-dia, criámos a Conta Barclays que lhe permite realizar, com 

total comodidade, todas as operações e transações inerentes ao dia a dia, assim como aceder a um conjunto de 

vantagens e serviços. 

Vantagens: 

 Isenção de Comissão de Gestão de Conta 

€25,00/Trimestre (acresce imposto do selo) durante os 

primeiros 6 (seis) meses de adesão. Findo este período, 

esta isenção será atribuída apenas a Clientes Premier;  

 Remuneração do saldo até €10.000,00 a uma taxa de 

0,50% (TANB); 

 Possibilidade de acesso a descoberto ordenado (1) TAEG de 

18,8% (caso domicilie o seu ordenado); 

 Oferta de Dois Cartões de Débito Electron (inclui emissão e 

renovações); 

 Acesso ao Cartão de Crédito Premier iD (2) TAEG de 18,7%, 

sem anuidade (inclui emissão e renovações); 

 Oferta ilimitada de Transferências sem emissão de aviso 

de débito efectuadas no BarclaysNet: Nacionais Internas e Interbancárias e Transferências SEPA (excepto via Swift 

e Target); 

 Oferta ilimitada de módulos de 5 a 25 Cheques*; 

 Isenção da Comissão de Levantamento de Numerário na Agência; 

 Acesso ao BarclaysNet, Banca Telefónica e Mobile. 

 

 
  (1) Sujeito a análise e aprovação do Banco. Taxa de Juro Nominal Base de 11,9%, a que corresponde a Taxa Anual de 

Encargos Efectiva Global (TAEG) de 18,8%, considerando um contrato de Crédito Ordenado de 2.500€ e 

pressupondo a sua utilização integral nos três meses seguintes ao da sua disponibilização. 

(2) Sujeito a análise e aprovação do Banco. Taxa de Juro Nominal Base de 10,5%, a que corresponde a Taxa Anual de 

Encargos Efectiva Global (TAEG) de 18,7%, considerando um financiamento de 2.500€ e um reembolso de 

prestações mensais iguais num prazo de 12 meses.  

* Sujeito a análise e aprovação do Banco. 

Esta informação não dispensa a consulta das Fichas de Informação Normalizada e das condições completas dos 

produtos disponíveis em qualquer Agência Barclays ou no site www.barclays.pt 
 

        

 

 Barclays Premier Club 
 

http://www.barclays.pt/
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Reconhecemos e premiamos a confiança que deposita em nós. E para isso queremos que beneficie também de outros 

privilégios na sua vida privada.  

 

Através do Barclays Premier Club terá acesso a vantagens exclusivas em hotéis, restaurantes, bilhetes para eventos, etc, 

tanto em Portugal como em França, Itália ou Reino Unido.  

 

 

 

Para aceder é apenas necessário que se registe previamente na nossa página www.barclayspremierclub.pt. O registo 

é fácil, simples e sem qualquer custo associado. 

 

Venha conhecer o Barclays Premier Club www.barclayspremierclub.pt  

 
Requisitos para integrar o segmento Premier  

 

Poderá integrar o Segmento “Premier”: 

(i) o Cliente, 1.º Titular, que detenha no Barclays Bank PLC, actuando através da sua Sucursal em Portugal, património 

financeiro igual ou superior a € 50.000,00 (Cinquenta Mil Euros) em produtos de depósito ou poupança à ordem ou a 

prazo e/ou produtos de investimento contratados com ou depositados no Banco. O património financeiro do Cliente a 

considerar será o mínimo apurado entre Montante A e Montante B, entendendo-se por: 

Montante A: Somatório entre (a) saldos médios registados na(s) conta(s) de depósito à ordem, nos últimos trinta dias 

e (b) saldo pontual dos restantes recursos (posições patrimoniais do Cliente). 

Montante B: Somatório entre e (a) saldo pontual registado na(s) conta(s) de depósito à ordem e (b) saldo pontual dos 

restantes recursos (posições patrimoniais do Cliente). 

ou 

(ii) o Cliente, 1.º Titular, que tenha domiciliado, em base mensal, um montante mínimo de €3.000,00 (Três Mil Euros), 

a título de salário ou pensão, bem como quaisquer outras entregas regulares, igualmente em base mensal, que o 

Banco possa, em cada momento, aceitar, em qualquer conta de depósito à ordem aberta no Barclays Bank PLC, 

actuando através da sua Sucursal em Portugal. 

(iii) Para efeitos da verificação do(s) critério(s) definido(s) e por referência a esta data, para cada Cliente o Banco 

tomará em consideração a domiciliação do salário ou pensão e as entregas regulares durante três meses, num 

período consecutivo de quatro meses.    

 

Cumprirá ao Barclays definir os conceitos relevantes de salário, pensão e entregas regulares relevantes para este 

efeito, devendo das mesmas dar conhecimento ao Cliente. 

http://www.barclayspremierclub.pt/

