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Mais do que próximos, estamos juntos.
Juntos de quem faz crescer a região.

Mais do que uma rede de balcões em todo o país, mais 

do que um conhecimento da realidade de cada local e 

de cada setor, mais do que a experiência acumulada a 

trabalhar com empresas, no NOVO BANCO sentimo-nos 

parte da sua região.

Juntos, procuramos melhorar as condições de acesso aos 

produtos e serviços bancários do NOVO BANCO, em 

exclusivo, para os associados.

Estamos abertos a quem faz crescer a região
Acreditamos que as organizações empresarias regionais dão um forte contributo para 

o crescimento da sua região e das empresas associadas. 



Gerir o Quotidiano
Seja para criar um novo negócio, gerir ou fazê-lo crescer, 

no NOVO BANCO temos condições e soluções especificamente 

desenhadas para Negócios e Pequenas Empresas.

Uma oferta completa de tesouraria com condições preferenciais para Associados, 
tornando a relação com o NOVO BANCO numa verdadeira parceria

Soluções NB Negócios

Um conjunto alargado de produtos e serviços 

bancários numa solução integrada.

Canais Digitais 

Gestão com mobilidade total através do NBnetwork e 

NB smart app.

Meios de Recebimento

Receber de clientes através de smartphone, terminais de 

pagamento automático móveis ou fixos, incluindo NB Go.

Seguros

Proteger o seu negócio e os seus colaboradores com os 

Seguros Multirriscos Negócios e Acidentes de Trabalho.

Soluções Auto

Investir ou renovar a sua frota  automóvel em função das 

suas necessidades.

Apoio à Exportação e importação

Se tem relações comerciais com diferentes geografias saiba 

que dispomos de soluções que o poderão ajudar.



A conta certa para cada negócio
Seja para criar um novo negócio, gerir ou fazê-lo crescer, 

no NOVO BANCO temos condições e soluções especificamente 

desenhadas para Negócios e Pequenas Empresas.

Solução
NB Novo Negócio

Ideal para quem está a iniciar o seu 
negócio até completar 3 anos de 
atividade.

• Sem comissão de manutenção de 
conta nos primeiros 3 anos de 
atividade da empresa.

• 1 cartão de débito.
• 1 TPA Novo Negócio, sem custos 

fixos.

Solução
NB Negócios

Ideal para todos os Negócios que 
necessitam de soluções simples 
mas que respondem às principais 
necessidades do quotidiano.

• Comissão de manutenção mensal 
fixa de €6,5. 

• 1 cartão de débito, 1 cartão 
depósitos e um cartão de crédito.

• 1 livro de 30 cheques por ano.
• Gestão Automática de Tesouraria.

Solução
NB Negócios +

Ideal para empresas exigentes e 
que necessitam de um conjunto de 
produtos e serviços mais alargado.

• Comissão de manutenção mensal 
fixa de €11. 

• 2 cartões de débito, 1 cartão 
depósitos e 2 cartões de crédito. 

• 1 livro de 30 cheques a cada 
noventa dias. 

• Gestão Automática de Tesouraria.



Pack NB Negócios 500
Inclui Solução NB Negócios e um 
limite mensal de 500€ de faturação 
isenta de TSC

• Sobre o Excedente de Faturação é cobrada uma taxa sobre cada 
transação (TSC) de 0,9%, com um mínimo de €0,06, adicionada de um 
valor fixo de €0,06 por operação;

• Sem limite máximo de número de TPA’s (exceto Pack NB Negócios + Extra: 
Máximo 3 TPA’s).

• (1) Acresce Iva 

13,5€
por TPA 
mês (1)

Pack NB Negócios +2000
Inclui Solução NB Negócios+ e um 
limite mensal de 2.000€ de faturação 
isenta de TSC

25€
por TPA 
mês (1)

Pack NB Negócios +500
Inclui Solução NB Negócios+ e um 
limite mensal de 500€ de faturação 
isenta de TSC

17,5€
por TPA 
mês (1)

Pack NB Negócios +Extra
Inclui Solução NB Negócios+ e um limite mensal 
de 15.000€ de faturação isenta de TSC para 
todos os TPAs. 
10€ por mês para os TPA’s seguintes (1).

45€
p/ 1º TPA 

mês (1)

Pack NB Negócios +5000
Inclui Solução NB Negócios+ e um 
limite mensal de 5.000€ de faturação 
isenta de TSC

39€
por TPA 
mês (1)

O TPA adequado à faturação de cada negócio
Para quem necessita de um TPA, os Packs NB Negócios disponibilizam 

TPAs com plafonds de faturação e uma Solução Negócios.



Apoiar a tesouraria 

com conhecimento

Conhecer as necessidades 

correntes dos Associados permite 

ao NOVO BANCO construir soluções 

específicas que podem assumir 

diversas formas adaptadas aos 

ciclos de exploração e objetivos que 

se pretende atingir.

Definição de Condições preferenciais 

Customização de Linhas de Crédito

Conta Corrente 
Limite de crédito reutilizável que pode ser utilizado 
em qualquer momento para cobrir as flutuações de 
tesouraria.

Financiamento por Livrança
Satisfaz necessidades pontuais de tesouraria ou 
despesas de exploração da atividade.

Desconto Comercial 
Permite antecipar os recebimentos das vendas a 
prazo suportadas em Letras, de uma forma célere e 
segura.



Experiência no 

Apoio ao Investimento

O NOVO BANCO dispõe de soluções 

de apoio ao investimento. Desde 

linhas de crédito generalistas, linhas 

setoriais, linhas protocoladas, 

certamente, com apoio 

especializado, encontrará a solução 

ajustada às necessidades de cada  

investimento e de cada empresa.

Definição de Condições preferenciais 

Customização de Linhas de Crédito

Financiamento  Médio e Longo Prazo 
Para financiamento de projetos de expansão, 
modernização e desenvolvimento da atividade dos 
Associados em condições customizáveis.

Linhas Especiais de Apoio ao Investimento
O NOVO BANCO é uma referência no apoio às 
empresas através de programas protocolados de 
apoio ao investimento.

Leasing Mobiliário e Imobiliário
Uma forma flexível de financiamento a  médio e 
longo prazo para aquisição de todo o tipo de 
equipamentos. Também permite aquisição e/ou 
construção de imóveis.
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Mais do que próximos, 
estamos juntos.

Protocolo de Cooperação 

Associação Comercial de 
Braga

Condições Exclusivas

O estabelecimento de um protocolo de 
cooperação permite, ao universo de 
associados, aceder em condições 
preferenciais  à oferta do 
NOVO BANCO. 

Benefício I
Isenção por 6 meses (seis) da comissão de Gestão 
Mensal (CGM) da Solução NB Negócios +

Benefício II
Isenção por 6 meses (seis) e até 3 TPAs, da Comissão 
de Gestão Mensal (CGM) dos mesmos ao abrigo de 
packs negócios em novos contratos

Benefício III
Condições especiais na contratação da primeira 
conta corrente no Novo Banco: 
• Isenção da comissão montagem;
• Bonificação integral das comissões de renovação 

e gestão pelo período de 6 (seis) meses. Este 
período será de 12 meses no caso da ACB se esta 
divulgar nos seus canais o presente protocolo.

Benefício IV
Desconto de 50% face ao previsto em preçário 
relativamente à comissão de montagem em leasing 
Mobiliário, incluindo leasing Automóvel



Mais do que próximos, 
estamos juntos.

Notas 

Oferta de quotidiano empresas jovens » O NB dispõe de uma solução especifica pensada para 

empresas jovens, a solução NB Novo Negócio, uma oferta de quotidiano simplificada e gratuita 

disponível até que a empresa complete três anos desde a data da sua constituição. 



Protocolo de Cooperação 

Associação Comercial

de Braga

O NOVO BANCO está preparado para ser o seu parceiro de
eleição no desenvolvimento na região e fazer crescer a
atividade dos associados.

Interlocutores 

NB

❑ Braga | Celeiros | Maximinos | Sta Tecla| Gualtar 

 253625820 |253148176 | 253615361 | 253610522 | 253679080 

E-mail: ag.braga@novobanco.pt | ag.celeiros@novobanco.pt | ag.maximinos@novobanco.pt |         

ag.santa.tecla@novobanco.pt | ag.gualtar@novobanco.pt

❑ Povoa do Lanhoso| Goretti Soares  

 253634662 | e-mail: ag.povoa.do.lanhoso@novobanco.pt

❑ Vila Verde e Amares| Miguel Vieira 

 253324638 | e-mail: ag.vila.verde@novobanco.pt

❑ Vieira do Minho e Terras do Bouro | António Pereira

 253648646 | e-mail: ag.vieira.do.minho@novobanco.pt
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mailto:ag.maximinos@novobanco.pt
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Biblioteca de Benefícios



Pack Negócios 
Isenção por 6 (seis) meses e até 3 TPAs, da Comissão 
de Gestão Mensal (CGM) dos mesmos ao abrigo de 
Packs Negócios em novos contratos.

Para quem necessita de um TPA, os Packs NB 
Negócios disponibilizam TPAs com plafonds de 
faturação e uma Solução Negócios. 

Até ao plafond escolhido não tem outro, não há 
outros custos, aplicando-se uma taxa de serviço ao 
Comerciante (TSC) e comissões apenas ao montante 
que o exceda.

Solução Negócios +
Isenção por 6 meses da comissão de gestão mensal

A Solução Negócios+ é Ideal para empresas exigentes 
e que necessitam de um conjunto de produtos e 
serviços mais alargado. 

Inclui: 
• 2 cartões de débito 
• 1 cartão depósitos 
• 2 cartões de crédito
• 1 livro de 30 cheques a cada noventa dias
• Gestão Automática de Tesouraria
• NBnetwork Premium, a solução de homebanking

permitindo realizar as principais operações 
bancarias de forma gratuita Conta Corrente

Condições especiais na contratação da primeira 
conta corrente no NOVO BANCO:

• Isenção de Comissão de Montagem
• Bonificação integral das comissões de renovação e 

gestão pelo período de até 12 (doze) meses

Leasing mobiliário / automóvel 
Desconto de 50% na Comissão de Montagem


