
Para aderires:

▪ Liga para o teu Balcão, ou

▪ Dirige-te a um dos Balcões Santander espalhados pelo pais                
Localizar balcão , ou

▪ Liga para  Santander Próximo Norte  | Tel.: +351 938 886 851   
Santander Próximo Sul      | Tel.: +351 938 886 465

Solução Jovens Médicos

Comparticipamos 60% do curso até ao montante de 500€ na aquisição de módulos de valor igual ou superior 
a 620€ (1)

O que tens de fazer enquanto estudante?  | até à realização da PNA (Fase 1) (1) 

▪ Ser 1º titular de uma Conta Depósitos à Ordem | Conta Stream

▪ Ser titular de um Cartão de Débito  | Cartão Débito Santander

▪ Aderir à App Santander

Em alternativa aos produtos universitários podes ser 1º titular de uma Conta DO  Particulares ou Conta Santander, 

com Mundo 123

O que tens de fazer quando iniciares o Internato?  | após a realização da PNA (Fase 2) (1) 

▪ Domiciliar o Ordenado | 25 ordenados no valor mínimo de 1 000€ durante um periodo máximo de 36 meses 

▪ Alterar a tua conta Stream para uma  Conta DO Particulares ou uma Conta Santander, onde domiciliarás o teu 

ordenado

▪ Ser titular de um Cartão de Crédito | Cartão Crédito Santander

Protocolo Santander | Academia da Especialidade

Queremos estar ao teu lado neste momento tão importante para o teu futuro, 

Sejas hoje Cliente Santander ou não, temos a Solução Jovens Médicos Santander criada a pensar em ti. 

És estudante de medicina?
Prova Nacional de Acesso 

PNA  2022

Como aderir?

▪ Pede o certificado de inscrição no curso à Academia 
da Especialidade

▪ Contacta a Santander para aderires à Solução 
Jovens Médicos

▪ Entrega o Boletim de Adesão à Solução na 
Academia da Especialidade para receberes o valor 
da comparticipação

https://branchlocator.santander.com/?view=pt&defaultLanguage=pt


Até à realização da PNA | Enquanto Estudante

Conta à Ordem Stream

▪ Uma conta de depósitos à ordem com todas as 
funcionalidades para gerires o teu dinheiro

▪ Grátis até aos 25 anos(2)

Cartão Débito Santander

▪ Grátis até aos 25 anos(3)

▪ Levantamentos gratuitos em ATM em todo o mundo 
até 1.000€ / mês

▪ Pagamento em qualquer moeda, isenta de comissões 
até 1.000€ / mês

▪ Fazer transferências MB Way sem custos

Principais características dos produtos: 

Após a realização da PNA | Início do Internato

Conta à Ordem com Domiciliação de Ordenado
▪ No 1.º ano: oferta de 3 meses da comissão de 

manutenção de conta pacote. Nos 9 meses seguintes, 
domiciliando o teu ordenado pagas apenas 3,75€ /mês. 
A partir do 2.º ano: a comissão de manutenção de conta 
pacote é de 7,50€/mês se domiciliares o teu ordenado.

▪ Transferências a crédito e ordens permanentes SEPA + 
gratuitas para qualquer Banco nacional ou europeu 
(Espaço SEPA +) através dos canais complementares (4)

▪ 2 operações de bolsa por mês até 10 000€, na Euronext
Lisboa 

Cartão de Crédito Santander | TAEG 13.1% (5)

▪ Comissão de disponibilização de cartão de crédito de 
1.5€ ou 3€ se fizer 300€ ou mais em compras, por mês, 
com o cartão de crédito

▪ Reembolso de 3% no valor da Via Verde (6)

▪ 12 cêntimos em combustível Repsol(6)

▪ MB Way gratuito quando utilizado na APP Santander

(1) Os produtos subscritos -Conta Stream, o Cartão Classic Débito e a App Santander- deverão ser mantidos até início do internato
Com a adesão a esta Solução, o Cliente compromete-se a subscrever os produtos identificados em cada uma das fases, pelo prazo definido em cada 
uma delas.
Fase 1 - Os produtos subscritos -Conta Stream, o Cartão Classic Débito e a App Santander- deverão ser mantidos até início do internato. Se, na fase 
1, deixar de se verificar o cumprimento dos requisitos será aplicada uma compensação pelo valor comparticipado, ou seja 60% do valor conjunto 
dos módulos (IVA incluído), com um limite de 500 €.
Fase 2 – Domiciliação do ordenado no prazo máximo de 3 meses após a realização da PNA e durante um periodo minimo de 25 meses . Se, na 
fase 2, deixar de se verificar o cumprimento dos requisitos será aplicada uma compensação proporcional aos meses não decorridos. O valor base 
da compensação é 60% do valor conjunto dos módulos (IVA incluído), com um limite de 500 €, sendo a fórmula de cálculo a seguinte: Valor base da 
compensação * n/25, sendo n o número de meses que faltam decorrer até aos 25, i.e., mês cobrança – 1º mês de domiciliação.
Exemplo: O Cliente aderiu à Solução Jovens Médicos Santander e apenas domiciliou o ordenado líquido de 1.000€ durante 15 meses, se o valor dos 
módulos do curso foi 800€.Valor base da compensação = mínimo entre 800€ *60% e 500€ = 480€.Valor da compensação: 480 €*10/25= 192 €
(2) Comissões de manutenção de Conta Pacote: Até aos 21 anos de idade - Isento. Dos 21 aos 25 anos de idade (apenas para Clientes Universitários) -
Isento. Dos 26 aos 30 anos (inclusive) – 2€/mês + Imposto do Selo (apenas para Clientes universitários).
(3) A comissão de disponibilização de Cartão Débito Santander fica isenta para os titulares do Cartão com idade até 25 anos (inclusive). Dos 26 aos 30 
anos a comissão será de 6,00€+ Imposto do Selo, por trimestre.
(4) Transferências feitas através dos seguintes canais: Em linha (NetBanco), Dispositivo móvel (App Santander), ATM (Multibanco), ATS 
(SelfBanking) ou Telefone (SuperLinha) com e sem operador.
(5) TAEG 13,1%. Exemplo para uma utilização do limite de crédito de 1 500€ com reembolso de 12 prestações iguais de capital, acrescidas de juros, 
encargos e impostos legais em vigor, à Taxa Anual Nominal (TAN) de 6,50%. A comissão de disponibilização de cartão de crédito é de 3,00€/mês (a 
que acresce Imposto do Selo à taxa de 4%). A referida comissão será de 1,50€/mês se, no período de extrato anterior à sua cobrança, forem 
efetuadas e processadas pelo banco compras e/ou adiantamentos de numerário a crédito (cash advance) e/ou transferências da conta-cartão para a 
conta de depósitos à ordem associada ao cartão, num valor mínimo de 300,00€. Para este efeito não serão consideradas as transações relativas a 
pagamentos ao Estado, as relacionadas com jogos de fortuna e azar (transações realizadas em estabelecimentos comerciais de apostas, 
designadamente jogos, lotarias, casinos, fichas de jogo), as operações de compra e venda de moeda estrangeira e aquelas cuja natureza seja a de 
transferência de fundos (incluindo através de vales postais ou carregamento de cartões recarregáveis emitidos por outras instituições financeiras) 
ou que consistam na subscrição de produtos financeiros ou instrumentos de dívida pública. Não será também considerado qualquer pagamento 
efetuado por Entidade e Referência (“Pagamento de Serviços / Compras"). Condições aplicáveis a novos contratos de crédito celebrados entre 
01/10/2021 e 31/12/2021. Sujeito a aprovação do banco.
(6) As utilizações da Via Verde e combustível são consideradas em conjunto  para o benefício máximo de utilização de 1 200€

Faz aqui o download 


