
 

 

 

Comunicado de Imprensa 
 

 
 

Depois da Conta de Serviços Mínimos, chega o Serviço Máximo: 
15 em 1 | Serviço Máximo 

 
 
Lisboa, 12 de julho de 2018 – Há quem precise apenas dos serviços bancários essenciais, para quem existem as 

contas de serviços mínimos. E há também quem queira ter um serviço máximo e - ainda assim - pagar o mínimo. É 

a pensar nessas pessoas que a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) acaba de lançar 15 em 1 | Serviço Máximo, 

uma oferta integrada com 15 vantagens numa só Conta, por apenas 2€ por mês*, que simplifica a vida e reduz as 

despesas do dia a dia, nas viagens, no regresso às aulas, na compra de casa e na reforma. 

 

A nova oferta destina-se a clientes particulares maiores de 18 anos, mas tem vantagens para todas as pessoas, 

de todas as idades: crianças, adultos, seniores. Nem os cães ficam de fora.   

  

15 vantagens, todas aqui:  

1. Acesso prioritário às Residências Montepio. Prioridade no acesso, descontos nas mensalidades e nos 

serviços de Teleassistência e Apoio Domiciliário. Vantagens única na CEMG. 

2. Devolução de 5% das despesas domésticas. Devolução de 5% do valor das despesas domésticas 

domiciliadas: água, luz, gás e telecomunicações até ao valor máximo de 85€ por ano. Em 24 meses, podem 

voltar à conta do cliente até 170€. 

3. Taxa de juro 0% no cartão de crédito em 2018. Até ao fecho do último extrato de 2018. 

4.  Oferta de voucher-poupança de 25€. Para abertura ou reforço de conta poupança para menores. 

5. Oferta de cobertura ‘extra’ opcional de Seguro de Responsabilidade Civil para cães ou bicicletas. Com a 

subscrição do Seguro de Responsabilidade Civil Familiar. 

6. Oferta da comissão de manutenção de conta à ordem. 

7. Transferências ilimitadas se efetuadas nos canais automáticos. 

8. Dois cartões de débito. Oferta da comissão de emissão e das anuidades. 

https://www.montepio.pt/15-em-1-servico-maximo


 

9. Dois cartões de crédito. Oferta das mensalidades de dois cartões de crédito associados à conta à 

ordem da oferta 15 em 1 | Serviço Máximo. 

  

10.  Oferta de 1 cartão pré-pago por ano. 

11.  Oferta de 1 módulo de 10 cheques por ano. 

12.  Oferta do prémio do seguro Check-in até 25€ por ano. 

13.  Antecipação até 100% do ordenado domiciliado. 

14.  Crédito Habitação. Oferta da comissão de estudo de dossiê. 

15.  Crédito Individual. Oferta da comissão de contratação.  

 

15 em 1 | Serviço Máximo dirige-se a clientes particulares, maiores de 18 anos, requerendo apenas a domiciliação 

automática do ordenado ou pensão de reforma e a adesão ao serviço M24 online. Pode ser subscrita até 31 de 

dezembro de 2018, com condições garantidas por um período máximo de 24 meses, a contar da data de adesão.  

 

Afinal, porquê contentar-se com o mínimo, quando pode ter o máximo? 

 
 

*Mais Imposto do Selo 

 

 

Para mais detalhes sobre as condições da oferta consultar: 15 em 1 | Serviço Máximo 

https://www.montepio.pt/15-em-1-servico-maximo

