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BLACK FRIDAY
TODO O ANO

Oferta válida de 15 de Novembro a 16 de Dezembro de 2019 

COMISSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÃO GRATUITA
NA ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO BPI RECHEIO.

Feito por si.Saiba mais na sua loja Recheio, em Recheio.pt, em qualquer 
Balcão BPI, Centro de Empresas BPI ou bancobpi.pt/empresas.

Cartão BPI Recheio: TAE 18,5%; TAE calculada para um exemplo de crédito de € 1.500, taxa anual nominal de 16%, comissão 
de disponibilização de um cartão de crédito de € 15, por ano, prazo de 12 meses e reembolso único no final do prazo. Taxa 
de juro calculada com base em 360 dias, sem arredondamento. Entidade Emitente: CaixBank Payments & Consumer, E.F.C., 
E.P., S.A.U.. Sede: Calle Caleruega 102, 28033, Madrid – Espanha. Entidade Agente em Portugal da entidade Emitente do 
cartão: Banco BPI, S.A., Sede: Rua Tenente Valadim, 284 – 4100 – 476 Porto.

0,5% DE BÓNUS EM TODAS COMPRAS



Comissão de disponibilização de cartão gratuita na adesão ao Cartão de Crédito BPI 
Recheio, válido de 15 de Novembro a 16 de Dezembro de 2019.

Condições Especiais - BLACKFRIDAY 

O Recheio, em parceria com o BPI e o CaixaBank Payments, colocam à sua disposição o Cartão BPI 
Recheio, destinado a Empresas, Profissionais Liberais e Empresários em Nome Individual que sejam 
Clientes do Recheio.

O Cartão BPI Recheio é um cartão de crédito que permite acumular bónus sobre todas as compras de bens 
ou serviços para utilizar em compras nas lojas Recheio. Este cartão pode ser utilizado em pagamentos 
de compras em qualquer estabelecimento, aderente à rede Mastercard, em Portugal e no estrangeiro.

Vantagens do Cartão BPI Recheio
0,5% de bónus sobre todas as compras efectuadas que poderá utilizar em futuras compras nas lojas 
Recheio, assim que perfizer € 10 de saldo acumulado ;

Crédito sem juros até 50 dias, ou seja, desde o momento em que efectua a compra até à data de pagamento 
do extrato, não são cobrados quaisquer juros;

Comissão de disponibilização do cartão competitiva, no valor de € 15 por ano;

Para ser titular do Cartão BPI Recheio não necessita de mudar de Banco, excepto limites de crédito iguais ou 
superiores a €50.000,00 que requerem abertura de conta no Banco BPI.

Possibilidade de utilizar o Serviço MB Net, que permite a criação de cartões virtuais associados ao Cartão 
BPI Recheio para compras online com toda a segurança.

Ganha € 5 que pode usar em compras
nas lojas Recheio, logo que acumule € 10

Efectua compras num total de € 1.000 
(em Portugal ou no estrangeiro)

Pagamento de compras de bens ou serviços em qualquer estabelecimento, em Portugal e no estrangeiro;

Pagamento de compras em ATM;

Adiantamento de numerário a crédito (cash-advance) em Portugal e no estrangeiro, em qualquer ATM ou 
agência aderentes à Rede Mastercard.

Onde e como utilizar o Cartão BPI Recheio

Cartão BPI Recheio

0,5% de reembolso sobre todas as compras


