
CRÉDITOS HABITAÇÃO NB

Com condições construídas à medida da toda a família, também 
para quem tem até 35 ou mais de 50 anos.

A pensar nos mais novos, o NOVO BANCO DOS AÇORES permite que todos os pais possam ajudar os seus filhos 

na compra da sua casa, reforçando a hipoteca da sua própria casa com o Crédito Multisoluções Família, 

beneficiando do mesmo spread do crédito dos filhos e isenção de comissões iniciais. Para além disso, todos os 

jovens até aos 35 anos têm uma bonificação de 0,1% no spread.

Para clientes com mais de 50 anos, o NOVO BANCO DOS AÇORES tem prazos alargados com possibilidade de 

estender o mesmo até aos 80 anos do titular mais velho. Para reduzir os encargos com os seguros de vida, estes 

clientes podem ter uma cobertura de apenas 50% do empréstimo, sendo que a partir dos 65 anos, o Banco não 

obriga à subscrição ou manutenção do seguro de vida.

Para dois titulares de 50 anos. TAEG 2,6%; TAN 1,516% (Euribor 12m -0,491% agosto 2021+2,000%); Prestação de 

€518,33; MTIC € 211.313,78 | Spread bonificado TAEG 1,8%; TAN 0,509% (Euribor 12m -0,491% ago 21+1,000%); 

Prestação de €449,38; MTIC: € 191.424,38 | Seguros Vida (prémio anual médio €683,58).

E, para a realização de outros projetos como obras ou decoração da casa ou mesmo a educação dos seus filhos, 

pode sempre recorrer ao Crédito Multisoluções, fazendo uma nova hipoteca da sua casa. Beneficia assim de um 

crédito com um prazo alargado até 30 anos e uma taxa de juro competitiva.

Titular com 50 anos | Empréstimo de €150.000 e LTV de 50 | Comissões e despesas iniciais €1.746,93 | Seguros 

Vida (prémio anual médio € 175,36) | TAEG 3,4%; TAN 2,509% (Euribor 12m -0,491% agosto 2021+3,000%); 

Prestação €395,59+IS sobre Juros; MTIC: € 157.987,27.

Se procura casa, estas são algumas das opções que temos ao seu 
dispor. Venha visitar-nos para conhecer todas as novas condições.

Crédito 
remodelado 
para todas 
as idades 
e toda 
a família.



Taxa Fixa

Sem efeito das vendas associadas: TAEG de 2,4%; TAN Mista: TAN Mista de 1,750% (Taxa Fixa 2 anos de -0,250% e spread 

de 2,000%) seguida de TAN Variável (Euribor 12 meses e spread de 2,000%); Prestação de €535,87; MTIC: €209.556,16.

Com efeito das vendas associadas (*): TAEG de 1,4%; TAN Mista de 0,750% (Taxa Fixa 2 anos de -0,250% e spread de 

1,000%) seguida de TAN Variável (Euribor 12 meses e spread de 1,000%); Prestação de €465,43; MTIC: €183.690,32.

Para um empréstimo de €150.000 a 30 anos, num total de 360 prestações, LTV de 60%, com garantia hipotecária.

Comissões e Despesas iniciais: €2.159,43; Comissões e Despesas regulares: Comissão Trimestral de Gestão Conta DO 

€16,20 (IS incluído). Seguros Vida (prémio anual médio €233,12) e Multirriscos (prémio anual €166,03).

Taxa Variável

Sem efeito das vendas associadas: TAEG de 2,2%; TAN Variável de 1,509% (Euribor 12 m de -0,491% de agosto 2021 e 

spread de 2,000%; Prestação de €518,33; MTIC € 203.119,76.

Com efeito das vendas associadas (*) TAEG de 1,2%; TAN Variável de 0,509% (Euribor 12 m de -0,491% de agosto 2021 

e spread de 1,000%); Prestação de €449,38; MTIC: € 177.790,73.

Para um empréstimo de €150.000 a 30 anos, num total de 360 prestações, LTV de 60%, com garantia hipotecária.

Comissões e Despesas iniciais: €2.159,43; Comissões e Despesas regulares: Comissão Trimestral de Gestão Conta DO 

€16,20 (IS incluído). Seguros Vida (prémio anual médio €229,24) e Multirriscos (prémio anual €166,03).

(*) Pressupõem a subscrição dos seguintes produtos:  Domiciliação de vencimento; Seguro multirriscos do Imóvel na 

Mudum Seguros; Seguro Vida associado ao CH na GamaLife e conta pacote NB360°.

As flutuações da Taxa de juro podem implicar o aumento do montante a pagar.

A taxa de juro aplicada pode assumir valores negativos em função da evolução do respetivo indexante.

NOVO BANCO DOS AÇORES, S.A.

707 296 365

smart app
Tenha o NOVO BANCO DOS AÇORES no seu smartphone,
com a NB smart app disponível gratuitamente em:

Para mais informações, contacte 
a nossa rede de Balcões ou:

novobancodosacores.pt

Produto comercializado pelo NOVO BANCO DOS AÇORES, S.A., com sede na Rua Hintze Ribeiro, nº 2-8, 9500-049 Ponta Delgada, 
registado junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, na categoria de Agente de Seguros com o nº 419552824. 
Autorizado a comercializar seguros no ramo Vida e Não Vida dos Seguradores GamaLife, Mudum Seguros, Generali Seguros, Europ 
Assistance, GNB Fundos de Pensões e Coface. Sem poderes de representação dos seguradores para a celebração de contratos de 
seguros, sem poderes para receber prémios de seguros, e não assume a cobertura de riscos. Todas as informações sobre o Agente 
de Seguros podem ser consultadas em www.asf.com.pt | Contratos de seguro do ramo Não Vida celebrados por Mudum - Companhia 
de Seguros, S.A., Rua Castilho, nº 26 - 4º andar - 1250-069 Lisboa - Capital Social €15.000.000 - NIF 503 718 092 | Contratos de 
seguro do ramo Vida celebrados por GamaLife - Companhia de Seguros Vida, S.A., Rua Barata Salgueiro, nº 28, 5º andar - 1250-044 
Lisboa - Capital Social €50.000.000 - NIF 503 024 856 | Esta mensagem não dispensa a consulta da informação pré-contratual e 
contratual legalmente exigida.


