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Designação

CONTA BASE CAIXA ECONÓMICA

Condições de Acesso

Clientes Pessoas Singulares, maiores de idade, residentes e não residentes.
Exclui-se a sua utilização por ENI's ou Profissionais Liberais como suporte à sua atividade
profissional.

Modalidade

Depósito à Ordem

Meios de Movimentação

Depósitos, levantamentos de numerário, pagamentos de bens e serviços, débitos diretos e
transferências a crédito intrabancárias, com recurso a, ou utilizando:
- Cartão de Débito;
- Caixas Automáticas;
- Serviço de Homebanking;
- Balcões.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, caixa económica bancária, S.A., com o capital social de 2.420.000.000 euros, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
número único de matrícula e de identificação fiscal 500792615, com sede na Rua Castilho, nº 5, 1250-066 Lisboa.

À subscrição da Conta Base corresponderá a disponibilização de um único Cartão de Débito.
Se, a pedido do Cliente, vierem a ser disponibilizados Cartões de Débito adicionais, essa
disponibilização ficará sujeita à cobrança autónoma dos respetivos montantes de Comissões e
Despesas, de acordo com o estabelecido no Preçário da Caixa Económica Montepio Geral (Banco
Montepio).
Os levantamentos de numerário efetuados em qualquer Balcão do Banco Montepio sem o recurso
a Caixas Automáticas estão limitados a 3 movimentos mensais gratuitos.
A efetivação de mais levantamentos nas mesmas condições será sujeita à cobrança autónoma
dos montantes de Comissões e Despesas, de acordo com o estabelecido no Preçário do Banco
Montepio.
Moeda

EURO

Montante

Montante mínimo de abertura: 100 €

Taxa de Remuneração

Conta não remunerada.

Cálculo de Juros

Não aplicável.

Pagamento de Juros

Não aplicável.

Regime Fiscal

Imposto do Selo (I. Selo)
- Utilização de crédito sob a forma de ultrapassagem de crédito: Imposto do Selo à taxa de
0,192% calculado sobre a média mensal obtida através da soma dos saldos em dívida apurados
diariamente durante o mês, divididos por 30;
- Sobre os juros decorrentes de ultrapassagem de crédito incide Imposto do Selo à taxa de 4%;
- Sobre as comissões incide Imposto do Selo à taxa de 4%.
A leitura desta informação não dispensa a consulta da legislação aplicável.

Comissões e Despesas

Comissão de manutenção da Conta Base
A título de comissão de manutenção da Conta Base será devido o pagamento de um montante
fixo anual de 66 €, cobrado mensalmente pelo montante de 5,50 €, ao qual acresce Imposto do
Selo.
O valor da comissão de manutenção da Conta Base inclui os seguintes serviços:
- Constituição, manutenção, gestão e titularidade da Conta Base;
- Disponibilização de 1 cartão de débito gratuito para um dos titulares da conta (Cartão Electron
Particulares, Cartão Electron Particulares não contactless ou Cartão Portugal);
- Acesso ao Serviço Montepio 24;
- 3 levantamentos de numerário gratuitos por mês no Balcão;
- Transferências a crédito intrabancárias (entre contas do Banco Montepio) gratuitas.
O Banco Montepio tem o direito de alterar, por sua iniciativa, o Preçário aplicável, procedendo a
comunicação prévia aos Clientes, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
relativamente à data pretendida para a alteração.

Facilidades de
Descoberto

Não Aplicável.
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Ultrapassagem de
Crédito

A utilização de fundos que excedam o saldo da conta depende da aceitação do Banco Montepio.
Caso o Banco Montepio aceite o saque ou pagamento a descoberto, são aplicáveis ao saldo
devedor as condições seguintes:
- Sobre o saldo negativo resultante da ultrapassagem de crédito incidem juros à TAN¹ de
15,300%.
¹ Taxa Anual Nominal
Convenção utilizada no cálculo de juros: Actual/360.
- O cálculo dos juros é efetuado sobre o montante de ultrapassagem de crédito utilizado
diariamente, sendo a sua cobrança efetuada mensalmente, por débito em conta, no primeiro dia
do mês seguinte à utilização do mesmo. Só são cobrados juros devedores no caso de o seu valor
ser igual ou superior a 0,13 €.
- O reembolso do crédito é devido de imediato após utilização. Qualquer valor depositado ou
transferido para crédito na conta será, logo que disponível, aplicado no reembolso automático,
total ou parcial, dos montantes utilizados no âmbito da ultrapassagem de crédito, terminando a
contagem dos juros relativos aos montantes reembolsados.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, caixa económica bancária, S.A., com o capital social de 2.420.000.000 euros, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
número único de matrícula e de identificação fiscal 500792615, com sede na Rua Castilho, nº 5, 1250-066 Lisboa.

O Banco Montepio tem o direito de alterar, por sua iniciativa, o Preçário aplicável, procedendo a
comunicação prévia aos Clientes, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
relativamente à data pretendida para a alteração.
O Preçário do Banco Montepio encontra-se devidamente publicitado em todos os seus Balcões ou
em www.montepio.pt, nos termos do Aviso do Banco de Portugal nº 8/2009.
Outras Condições

Subscrição de outros produtos e serviços:
Se o Cliente vier a subscrever/contratar quaisquer outros produtos ou serviços disponíveis na
oferta do Banco Montepio, incluindo outros meios de pagamento, como cheques ou cartões de
crédito, essa subscrição ficará sujeita à cobrança autónoma dos respetivos montantes de
Comissões e Despesas, de acordo com o estabelecido no Preçário do Banco Montepio.

Fundo de Garantia de
Depósitos

Os depósitos constituídos na Caixa Económica Montepio Geral beneficiam da garantia de
reembolso prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos sempre que ocorra a indisponibilidade
dos depósitos por razões diretamente relacionadas com a sua situação financeira. O Fundo de
Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de 100.000 € por cada
depositante. No cálculo do valor dos depósitos de cada depositante, considera-se o valor do
conjunto das contas de depósito na data em que se verificou a indisponibilidade de pagamento,
incluindo os juros e, para o saldo dos depósitos em moeda estrangeira, convertendo em euros, ao
câmbio da referida data.
Para informações complementares consulte os endereços www.fgd.pt e
www.clientebancario.bportugal.pt.
Não dispensa a leitura do Decreto-Lei nº 298/92, no qual constam as exclusões da garantia de
reembolso.
Eventuais alterações decorrentes da legislação em vigor aplicável não obrigam o Banco Montepio
a qualquer comunicação prévia, no âmbito do contrato de depósito celebrado.

Instituição Depositária

Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A.
Para mais informações visite um dos nossos balcões ou contacte 707 10 26 26 / +351 217 241
635 / 96 592 26 26 / 93 130 26 26 / 91 414 26 26 (atendimento personalizado das 08h00 às
00h00). Caso seja aderente ao Serviço Multicanal, contacte 707 20 20 24 / +351 217 241 624 / 96
590 20 24 / 93 130 20 24 / 91 740 20 24 (atendimento personalizado das 08h00 às 00h00).
bancomontepio.pt

Validade das Condições

Os termos e condições desta FIN encontram-se em vigor na presente data. Até à efetiva
constituição do Depósito poderão ser objeto de alteração ou o referido Depósito poderá deixar de
estar em comercialização. Sempre que a constituição do presente Depósito não for imediata,
obtenha uma FIN atualizada.
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