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Protocolo Deutsche Bank com o LEAP
A Empresa e os seus Colaboradores…
Empresa
O Protocolo Deutsche Bank, sem custos e sem obrigações, permite à sua
Empresa ser líder na negociação de Benefícios únicos para os seus
Colaboradores, mediante uma oferta simples e exclusiva para parcerias.

Colaborador
Consciente de que os seus Colaboradores têm cada vez menos tempo para
procurar soluções de investimento e o melhor parceiro bancário para a
resolução das suas necessidades financeiras, o objetivo do presente
Protocolo é facilitar o acesso aos nossos serviços, nomeadamente através
de:
- gestão do tempo: possibilidade de agendamento de reuniões fora das
instalações DB,
- tipo de acompanhamento: o DB tem por base uma política de Banca
de Relação, privilegiando um acompanhamento personalizado a cada
Cliente e, ainda,
- condições preferenciais: por estar associado a um Protocolo Deutsche
Bank através da Empresa.

E como?
A divulgação dos benefícios do Protocolo Deutsche Bank aos seus
Colaboradores é decisiva para o sucesso e a satisfação dos Colaboradores.
A comunicação das condições é realizada preferencialmente por mail, no
entanto, existem outras formas disponíveis (ex. intranet da Empresa, Flyer’s
ou sessões de atendimento privadas nas instalações da Empresa).
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Quem somos…
Marca
O Deutsche Bank é claro: estamos no mercado para concretizar –
nos negócios e muito mais. Fazêmo-lo com uma mistura única de
paixão e rigor. Esta abordagem dá-nos a capacidade de potenciar
mentes ágeis a observar para além do óbvio, criando vantagens
para todos com quem trabalhamos.

Personalidade

Presença Global
O Deutsche Bank é um dos maiores fornecedores financeiros do
Mundo.
Através do Deutsche Bank em Portugal poderá ter acesso a todos
os mercados financeiros, pois somos uma instituição bancária
que o sabe aconselhar sobre as soluções mais adequadas de
investimento

Somos apaixonados, precisos, confiantes e empenhados.

Compromisso
Excelência
• Na criação e execução de ideias, assim como no aconselhamento.
• Nos produtos e serviços, apresentando aos nossos Clientes um
banco com todos os recursos e capacidades necessárias.
Soluções relevantes para os Clientes: entendimento das diversas
necessidades particulares dos nossos clientes, acrescentando valor,
construindo confiança e compromissos duradouros.
Responsabilidade: agimos no momento, pensamos no futuro,
demonstramos sempre transparência e liderança.

Trabalhamos com as mais prestigiadas Gestoras
Mundiais
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O que temos para lhe oferecer mais nenhum tem…
A segurança de um banco global
O Deutsche Bank é um dos maiores grupos financeiros do Mundo, está
presente em 72 países, emprega 98.500 colaboradores e dispõe de 2.900
agências bancárias.
Somos líderes na Alemanha, na Europa, e estamos em crescimento na
América do Norte, Ásia e nos mais importantes mercados emergentes do
Mundo.

O acompanhamento de um Gestor certificado
No Deutsche Bank todos os Clientes têm um acompanhamento
personalizado por Gestores qualificados.
Asseguramos o acesso a produtos financeiros inovadores e diferenciados,
permitindo uma relação sustentável com os nossos clientes.

A Experiência em Produtos de Investimento
Beneficiamos de uma experiência de 140 anos na colocação de produtos
de investimento.
Somos um banco integro, sólido e seguro que coloca o Cliente sempre em
primeiro lugar numa relação de parceria.
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As condições…
Para o seu dia-a-dia…vantagens
Valor Mínimo de abertura de conta, 250€
Isenção de despesas de manutenção – 1º ano
Oferta de anuidade de cartão de débito
Desconto de 0,5% no spread em Crédito Habitação

Para rentabilizar o seu dinheiro…em campanha
Oferta até 1.25% sobre a carteira de Securities e Fundos de Investimento1
Para sua segurança e da sua família…em parceria com a Zurich
Poupança Júnior
Solução Lar (seguro Multirriscos)
Solução Auto
Solução Acidentes de Trabalho (Empregada Doméstica)
Solução Acidentes Pessoais
Solução Geração Z (… dos 0 aos 13 anos)
Para sua segurança e da sua família…em parceria com a Victoria
Seguro de Saúde (Victoria)
Seguro de Vida (Victoria)
1

até 1.25% do valor da carteira transferida, com máximo de 10.000€ (valor mínimo da carteira a
transferir de 25.000€)

O seu Gestor Deutsche Bank,

Deutsche Bank
Promotores Associados Sul
Rua Castilho, 44 – 8º
1250 – 071 Lisboa
André Pinto Assunção
Mail: Andre-Pinto.Assuncao@db.com
Telm: 919 620 602 / 969742821

Descubra o que é ser o centro das
atenções!

