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CARTÃO MULTIBANCO 

Proposta de Adesão - Empresas

Designação/ Nome da Empresa a Gravar no Cartão 

(máximo de 27 letras, incluindo espaços)

Nome

NIPC Contacto TelefónicoN.º Cliente

PERSONALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - UTILIZADOR

Nome do Utilizador a Gravar no Cartão 

(Título, Nome e Apelido no máximo de 27 letras, incluindo espaços)

Nome N.º Cliente

Cartão (Subproduto)

08- Universal Saldo Conta

02- Universal  (Pista 3)

03- Só T.P.A. (Pista 3)

04- Só C.A. (Pista3

Indicador de Utilização

Todas as operações

Créditos interditos

Débitos interditos

Só débitos

Só créditos

Gasolineiras
(cód. 62071)

Portagens
(cód. 71161)

Gasolineiras e Portagens
(cód. 00001)

Limite de Utilização Diário do Cartão (preencher caso os limites que o Cliente pretenda sejam diferentes do valor por default)

Limite Diár io (sem limite definido)

Levantamentos (default  600€)

Transferências Montepio 
(sem limite definido) 

Transferências Interbancár ias 
(default  2.500€)

05 - Setor (Gasolineiras e/ou Portagens Pista 3)

Assinatura(s) do(s) Titular(es) da Conta

DATA E ASSINATURAS

Aceita-se que a Caixa Económica Montepio Geral se reserve o direito de recusar este pedido sem necessidade de qualquer justificação .

Toma-se igualmente conhecimento que os dados recolhidos neste impresso são confidenciais e serão processados informaticamente , destinando-se a 

utilização nas relações comerciais com o Montepio, podendo os interessados ter acesso à informação que lhes diga respeito e solicitar eventuais 

correções junto dos nossos balcões.

Autoriza-se a utilização dos dados pelo MONTEPIO GERAL - ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA para acções de Marketing institucionais, bem como a sua 

consulta, sob regime de absoluta confidencialidade, às empresas que integram o Grupo, desde que compatível com a finalidade de recolha dos 

mesmos. Autoriza-se ainda o Montepio a proceder, junto das entidades externas, às confirmações necessárias a eventuais relações contratuais.

Declaro/amos ter tomado conhecimeto do conteúdo das Condições Gerais de Utilização - Versão 04/2011 e do Anexo ao contrato de Adesão a Cartão 

Multibanco, tendo recebido, na presente data, as respetivas cópias, cujo alcance e interpretação não me/nos suscitam dúvidas, pelo que as aceito/

amos sem quaisquer reservas. 

Assinatura do Titular do Cartão (se diferente)

DESPACHO

Pedido Aceite, c/Limites Diários

Pedido Recusado
(rubrica - nº empregado)

,00 €

A PREENCHER PELO MONTEPIO

Balcão da Conta                         Balcão                                                           

RECEÇÃO

(rubrica - nº empregado) (rubrica - nº empregado)

PARECER

Limite Pista 3 (Máx 500€)

€

€

€

€

Documento para a CEMG - Pág. 1/1

Produção urgente Desvio para o balcão 
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CARTÃO MULTIBANCO - CLÁUSULAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO

CARTÃO MULTIBANCO EMPRESAS

O cartão Multibanco Empresas reger-se-á pelas normas e condições constantes das presentes cláusulas gerais, cujo conhecimento e aceitação é pressuposto da 

sua util ização.

1 - OBJECTO 

O cartão Multibanco Empresas é propriedade da Caixa Económica Montepio Geral, adiante designada por Montepio, instituição de crédito, com sede na Rua 

Áurea, n.ºs 219 a 241, em Lisboa, registada na Conservatória  do Registo Comercial de Lisboa , sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500792615. 

É um cartão de débito de âmbito nacional, pessoal e intransmissíve l, emitido pelo Montepio no âmbito do sistema Multibanco, em nome do titu lar de uma conta de 

depósi to à ordem individual ou coletiva no Montepio, adiante designado por  Titular. O(s) Titu lar(es) da conta de depósito poderá(ão) solicitar ao Montepio a 

emissão de cartões para si  e para os seus autorizados e, bem assim, no que às pessoas coletivas respeita, para pessoas singulares suas colaboradoras.

2 - EMISSÃO

2.1 - A emissão do cartão Multibanco Empresas depende de pedido prévio do seu Titular  e  da respetiva aprovação pelo Montepio. O cartão Multibanco Empresas 

destina-se a movimentar a conta de depósito à ordem, identificada na proposta de adesão. O presente contrato só se terá por celebrado no momento em que o 

Titu lar, após ter recebido o PIN (código pessoal secreto), proceda ao levantamento do cartão num balcão do Montepio e à correspondente ativação desse cartão 

junto do sistema operacional. Caso o Titular não proceda à necessária ativação do cartão no prazo de 60 dias, este será cancelado. 

2.2 - Nos depósitos à ordem individual ou cuja movimentação seja solidária ou conjunta , os cartões poderão ser emitidos pelo Montep io a favor do Titular ou de 

qualquer um dos cotitu lares da conta ou seus autorizados, mediante solicitação e consentimento nos termos do respetivo reg ime. A utilização do cartão Multibanco 

Empresas só é permitida depois do seu Titu lar tomar conhecimento e acei tar as presentes cláusulas gerais . Serão debitadas na conta de depósito à ordem 

vinculada todas as operações realizadas com o respetivo cartão. As pessoas co letivas titulares de uma conta de depósito à ordem no Montepio poderão também 

solicitar a emissão de cartões em nome de uma pessoa singular sua colaboradora, que será o seu Utilizador, responsabilizando-se o Titular por todos os débitos 

decorrentes da emissão e utilização desses cartões, sem prejuízo da responsabilidade so lidária relativamente às dívidas resultantes das transações efetuadas . O 

Titu lar e o Uti lizador, em nome de quem o Montepio emitirá um cartão, ficam ambos responsáveis pela correta utilização do mesmo. A utilização do cartão só é 

permitida depois do seu Titular e do seu Utilizador tomarem conhecimento e aceitarem as presentes cláusulas gerais . Quaisquer alterações aos dados contidos na 

proposta de adesão só poderão ser solicitados pelo Titular. 

2.3 - A cada cartão Multibanco Empresas e para exclusivo conhecimento do seu Utilizador, será atribuído um Código Pessoal Secreto (PIN). O PIN é necessário 

para, conjuntamente com o car tão, aceder aos sistemas eletrónicos das Redes referidas na cláusula 3.1, com exceção das que, por aceitarem pagamentos 

designados de “Baixo Valor”, funcionam sem introdução do PIN (v.g. portagens, cabinas telefónicas). O Utilizador deve tomar todas as medidas adequadas para 

garanti r a segurança do cartão e respetivo PIN, nomeadamente:

- Memorizar o PIN e abster-se de o anotar por qualquer forma ou meio que seja inte ligível  ou acessível a terceiros, especialmente, anotá-lo no próprio cartão ou 

em documento normalmente guardado junto deste ou que o acompanhe;

- Não revelar o seu PIN nem, por qua lquer outra forma, o tornar acessíve l ao conhecimento de terce iros;

- Não permitir a  sua utilização por terceiros, ainda que seus procuradores ou mandatários.

2.4 - Sempre que, sem prejuízo da condição anterior, o cartão se ja uti lizado por outra pessoa que não o Titular, presume-se, salvo prova em contrár io pelo Titu lar, 

que tal util ização será fe ita  sob inteira responsabilidade deste.

2.5 - Após o pedido do cartão, o Titu lar tem o dire ito de revogar a sua declaração negocia l de adesão, através de car ta reg istada com aviso de receção d irigida ao 

Montepio e expedida no prazo de 7 dias úteis a  contar da data da ativação do cartão , tendo dire ito  à restitu ição de qualquer quantia que tenha pago, deduzida das 

importâncias desembolsadas pelo Montepio a título de impostos. Na eventualidade de o Titular  revogar a sua declaração negocial, deverá devolver de imediato o 

cartão, devidamente inuti lizado. Caso o Titular exerça o seu direi to de revogação, o contrato não produzirá quaisquer efeitos, sem prejuízo do integra l pagamento 

ao Montepio das importâncias acima referidas e das que se mostrem devidas pela eventual u tilização do cartão.

3 – UTILIZAÇÃO

3.1 - O cartão Multibanco Empresas permite ao seu Utilizador efetuar nos Caixas Automáticos (CA) das Redes Chave24 e MULTIBANCO, e nos TPA da Rede 

MULTIBANCO, todas as operações disponibilizadas.

3.2 - O Montepio não é responsável  nem interfer irá em eventuais litígios entre o Utilizador e os estabelecimentos comercia is em que aquele real ize ou tente 

real izar  transações com o cartão, exceto se tais litígios respeitarem diretamente à utilização do cartão ou ao funcionamento do sistema em que este opera .

3.3 - Quando um CA das Redes Chave24 ou MULTIBANCO possib ilitar uma operação de transferência conta a conta, esta rea liza-se sob responsabilidade do 

Utilizador, o qual deve assegurar-se que digitou corretamente no CA os elementos de identificação da conta para onde ordenou a transferência dos fundos . A 

ordem de transferência é ir revogável.

3.4 - Nas operações de depósito de numerário ou de valores (cheques ou outros) efetuadas em CA das Redes Chave24 ou MULTIBANCO, estes devem ser  

introduzidos no envelope utilizado para o efeito, devendo o Utilizador certificar-se de que o valor digitado no teclado da máquina corresponde exatamente ao 

montante, em numerário e/ ou valores, introduzido no envelope. O depósito  só será considerado como efetuado 24 horas após a abertura do CA. No depósito de 

valores o Utilizador obr iga-se a certificar-se que os respetivos títulos se encontram em condições formais e substanciais de serem cobrados e creditados em conta. 

Este crédito só estará disponível após boa cobrança.

3.5 - O Montepio fica autorizado a proceder à abertura dos envelopes e a confer ir os valores e / ou numerário depositados. Estas operações serão sempre 

efetuadas por dois funcionários que registarão os valores efetivamente apurados.

3.6 - A conta de depósito  à ordem a movimentar através do cartão será debitada ou creditada no momento da sua utilização, desde que haja comunicação entre os 

diferentes terminais informáticos. Porém, se por qualquer motivo imprevisto, essa comunicação não for possível, a conta será debitada ou creditada logo que 

aquela seja restabelecida.

3.7 - O Montepio fica desde já expressamente autorizado a debitar na conta vinculada quaisquer quantias respeitantes a operações ex ecutadas através do car tão 

atribuído. De igual modo fica autorizado a debitar na refer ida conta as quantias respeitantes a: valor da anuidade; substituição do cartão; custos com a co locação e 

manutenção do cartão em lista  negra; despesas com cópias de faturas. Todos estes custos serão debitados pe los respetivos valores, constantes da cláusula 10.ª, 

ou suas atual izações comunicadas nos termos contratualmente previstos .

3.8 - O Titu lar autoriza expressamente o Montepio, caso haja lugar  a débitos para os quais não exista  saldo suficiente na conta vinculada ao cartão , a debi tar, tota l 

ou parcialmente, a conta de depósito à ordem associada ao cartão, quaisquer outras contas de depósito à ordem ou quaisquer contas de depósito a prazo , nas 

respetivas datas de vencimento, de que aquele seja titular junto do Montepio, podendo ainda, qua lquer obrigação de pagamento resultante do contrato  ser 

compensada, tota l ou parcialmente, com quaisquer eventuais créditos que o Ti tular detenha sobre o Montepio, desde que suscetíve is de compensação, nos 

termos gerais de dire ito.

3.9 - Caso a conta vinculada ao cartão seja debitada a descober to pelos montantes correspondentes aos pagamentos efetuados pelo Mon tepio, o Titular obriga-se 

ao pagamento de juros sobre a to tal idade desse descoberto , contados d iariamente desde a respetiva data à taxa praticada para o  descober to bancário, que é 

atualmente de 19,75%, atualizável, acrescida dos encargos legais. 

3.10 - Após comunicação do Montepio ao Titular, por carta registada com aviso de receção, interpelando-o para efetuar a regularização da conta vinculada ao 

cartão atribuído e se esta não for regularizada no prazo de três dias úteis a contar da sua receção, a taxa de juro referida no número anterior  será acrescida da 

taxa de 4% ao ano, a título de cláusula penal pela mora e durante o tempo desta.

3.11 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, poderá o Montepio, a qualquer momento e sem incorrer em qualquer responsabilidade para com o Titular, 

recusar a autorização para qualquer operação sempre que tal decorra de razões de proteção do Titu lar ou ligadas ao sistema de autorizações de pagamento.

4 - VALIDADE

4.1 - O direi to à utilização do cartão cessa por denúncia ou resolução do presente contra to, por caducidade do prazo de validade e, ainda, no caso de morte, 

ausência, interdição ou inabilitação do Titular ou Utilizador, devendo os respetivos herdeiros ou representantes proceder à sua imediata restituição ao Montepio .

4.2 - O Montepio reserva-se o direito de recusar a substituição do cartão atribuído, no termo do seu período de validade ou exigir a  sua devolução ao Titular ou 

Utilizador, nomeadamente, nos seguintes casos:a) se por  qualquer motivo o  contrato cessar os seus efei tos;b) se o Titular ou o Utilizador tiver sido inibido do uso 

de cartão, do uso de cheque ou declarado interdito  ou inabilitado;c) se o Montepio tiver solicitado previamente a resti tuição do cartão;d) no caso de incumprimento 

das cláusulas gera is deste contrato ou em caso de o Titular não pagar  ao Montepio as quantias que lhe são devidas em função d a utilização do cartão ou, ainda, 

em caso de mora no pagamento do descoberto em conta;e) se o(s) Titu lar(es) ou seu(s) autorizado(s) violar(em) as condições contra tua is estabelecidas para a 

conta de depósito à ordem.

4.3 - O Titular deverá devolver o cartão no prazo de 24 horas após a receção da comunicação do Montepio, suspendendo de imediato a sua utilização. 

Permanecerão, porém, o Titular e o detentor por aquele autorizado, solidariamente responsáveis por todas as util izações efetuadas com o cartão até que a sua 

devolução se torne efetiva.

  4.4 - A denúncia do presente contrato, pelo Titular, pode ocorrer a todo o momento, por  escrito, devendo  deixar de utilizar o cartão e  restitu indo-o inutilizado e de 

  imediato ao Montepio. Não obstante a denúncia, o Ti tular é r esponsável pelo  pagamento ao  Montepio de todas as  quantias que se jam devidas pela utilização do 
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CARTÃO MULTIBANCO EMPRESAS

CLÁUSULAS GERAIS (Continuação)

b) Comissão de substituição é isenta por razões não imputáveis ao cl iente, designadamente a substituição de cartão orig inada por falha do sistema, extravio nos 

correios, captura em ATM por avaria e a motivada por  levantamento de bloqueio do car tão, por terem deixado de se verificar os motivos que o determinaram , 

nomeadamente segurança do car tão, suspeita da sua utilização não autorizada ou fraudulenta.
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