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Protocolo entre o Banco Carregosa e a Secção Regional do Norte
da Ordem dos Arquitetos
O Banco Carregosa e a Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos celebraram um
Protocolo para a atribuição de benefícios mútuos.
No âmbito deste Protocolo, o Banco Carregosa oferece aos membros da Secção Regional do
Norte da Ordem dos Arquitetos:











Um produto de poupança (promocional) “Depósito a Prazo GoBulling Bem-Vindo” com
um acréscimo de 0,1pp (pontos percentuais) à TANB face à oferta que esteja vigente no
momento da sua subscrição;
Preçário especial aplicável às contas abertas na “GoBulling - Banco Carregosa Online”;
Preçário especial na negociação de ações em vários mercados internacionais, através dos
canais e plataformas GoBulling, para os Membros da Ordem e seus colaboradores;
Isenção da Custódia de títulos; Isenção de comissões e despesas no processamento de
dividendos; Colateral da carteira de ações para investimento em derivados, em operações
realizadas nas plataformas de negociação GoBulling Pro, GoBulling Pro Mobile e GoBulling
Pro Web;
Comissão de corretagem ZERO para os 4 mercados Euronext (Lisboa, Paris, Bruxelas e
Amesterdão) em todas as plataformas de negociação eletrónicas GoBulling Pro, GoBulling
Pro Mobile, GoBulling Pro Web e GoBulling Acesso Web;
Acesso direto às salas de mercados, via chat ou via telefone em qualquer canal de
negociação GoBulling;
Organização das “Jornadas de Bolsa”, uma ação de formação exclusiva para OASRN, sobre
as diversas ferramentas e instrumentos financeiros do mercado de capitais;
Acesso aos membros da OASRN a sessões formativas exclusivas para clientes da
“GoBulling – Banco Carregosa Online”;
Acesso a seminários e aos Outlook anuais do Banco Carregosa, exclusivos para clientes de
Banca Privada.

Por seu turno, a Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitetos (OASRN) compromete-se a:




Informar os seus membros do presente protocolo, descrevendo as suas vantagens;
Inserir o logótipo institucional do Banco Carregosa nas suas atividades culturais;
Fornecer um stand ou ponto de informação do Banco nos eventos culturais organizados
pela OASRN;
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Divulgar peças decorativas, de marketing ou de comunicação do Banco Carregosa nos
eventos da OASRN;
Privilegiar a participação do Banco Carregosa enquanto orador sobre temas específicos do
sector financeiro;
Garantir o acesso do Banco Carregosa a eventos públicos organizados pela OASRN
Ceder espaço publicitário nos meios de comunicação da OASRN, incluindo Revistas,
Publicações e Newsletters.

Este Protocolo foi assinado a 18 de Maio de 2015 e entrou imediatamente em vigor.
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