ORDEM DOS ENFERMEIROS

ATITUDE É O QUE
NOS DEFINE
TAEG 14,5%

Como reconhecimento da sua enorme dedicação, o UNIBANCO oferece-lhe as quotas
da Ordem dos Enfermeiros no 1.º ano. Para isso, basta aderir ao cartão Atitude de forma
simples e 100% digital e fazer o pagamento da quota mensal por débito direto.
O valor será devolvido no seu cartão para gastar onde e quando quiser.
Para além desta vantagem exclusiva, ao aderir ao cartão Atitude conta ainda com:
Oferta de cashback até €200 nas compras realizadas nos primeiros 12 meses;

Campanha válida
até 31/12/2022

Fracionamentos para compras superiores a €300 em 3x, sem juros, caso pague
os fracionamentos na totalidade;
Isenção da comissão de disponibilização de cartão de crédito (anuidade).
Adira já de forma 100% digital, sem sair de casa em unibanco.pt/ordemdosenfermeiros
e associe o pagamento da quota mensal da Ordem dos Enfermeiros.

Como associar o pagamento da quota mensal ao cartão UNIBANCO?
Depois de finalizado o seu processo de adesão ao cartão, descarregue a APP UNIBANCO disponível
na App Store ou Google Play e siga os 3 passos abaixo:
1)Faça login na APP UNIBANCO;
2) Clique no menu “Gestão de cartões”, opção “Consultar IBAN” para obter o respetivo comprovativo;
3) Aceda ao Balcão Único, clique no menu “Pedidos”, opção “Alteração de Dados Pessoais” e “Dados
Financeiros”. Adira ao débito direto e altere os seus dados.

Condições de acesso à campanha:
Campanha válida para novos e atuais clientes UNIBANCO até 31 de dezembro de 2022. Para beneficiar das condições da
campanha, o cliente terá de domiciliar no cartão o pagamento mensal da quota da Ordem dos Enfermeiros. O desconto
máximo é de €99 por associado e será creditado no cartão de crédito UNIBANCO no mês seguinte à cobrança do valor da
quota mensal. Oferta válida durante os 12 primeiros meses após a adesão ao cartão.
TAEG 14,5%. Exemplo para limite de crédito de €1.500; prazo 12 meses; TAN 14,000%. Válido para adesões desde 1 de janeiro
de 2022. Para mais informações contacte a UNICRE – Instituição Financeira de Crédito S.A.

Saiba mais em unibanco.pt/ordemdosenfermeiros

