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Uso Interno 

 

Documento de informação 
sobre comissões 

 
 

Nome do fornecedor da conta: Caixa Económica Montepio Geral 

Designação da conta: Conta de Serviços Mínimos Bancários 

Data: 01-dez-2022 

• O presente documento fornece-lhe informações sobre as comissões cobradas pela utilização 
dos principais serviços associados à conta de pagamento e ajuda-o a comparar estas 
comissões com as aplicáveis a outras contas. 

• Podem também ser cobradas comissões pela utilização de serviços associados à conta não 
enumerados neste documento. Estão disponíveis informações completas em 
bancomontepio.pt/preçário ou em qualquer balcão do Banco Montepio, no Preçário, na Ficha 
de Informação Normalizada e no Contrato de Depósito Pessoas Singulares. 

• Pode consultar gratuitamente um glossário dos termos utilizados no presente documento. 

 

Serviço Comissões 
Serviços de conta gerais 
Manutenção de conta 
 
 

Trimestral 
Comissão total anual 

1,04 € 
4,16 € 

  

https://www.bancomontepio.pt/precario
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Inclui um pacote de serviços constituído pelas 
seguintes isenções: 
• Serviços relativos à constituição, 

manutenção, gestão, titularidade e 
encerramento da conta de Serviços 
Mínimos Bancários; 

• Depósitos e levantamentos de numerário 
ao balcão; 

• Transferências de Crédito Intrabancárias; 
• Transferências efetuadas através de 

caixas automáticos; 
• 24 transferências a crédito SEPA + no 

interior da União Europeia, incluindo 
ordens permanentes, por cada ano civil, 
efetuadas através de homebanking e com 
indicação de IBAN; 

• 5 transferências por cada mês, com limite 
de 30 euros por operação, realizadas 
através de aplicações de pagamento 
operadas por terceiros; 

• Débitos diretos; 
• 1 Cartão de débito; 
• Utilização do serviço Montepio24 e  
caixas automáticos. 
 

Nota: Os serviços que excedam estas 
quantidades serão cobrados 
separadamente. 
 

 

 

Pagamentos (excluindo cartões) 
Transferência a crédito Intrabancária Ordenante e 

Beneficiário distintos: 
Balcão 
Em linha – Net24 
Dispositivo móvel- 
Netmóvel24  
Telefone com 
operador –Phone24 
SMS24 
ATS – Chave24 
Connect24 
ATM 
 

 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 
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Ordem permanente Intrabancária Ordenante e 
Beneficiário distintos: 
Balcão 
Em linha – Net24 
Dispositivo móvel- 
Netmóvel24  
Phone24- Telefone com  
operador 
SMS24 
ATS – Chave24 
Connect24 
ATM 
 

 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

Transferência a crédito SEPA + Ordenante e 
Beneficiário distintos: 
Balcão 
Em linha - Net24 
Dispositivo móvel - 
NetMóvel24 
Phone24- Telefone com  
operador 
Chave24 (ATS) 
Connect24 
ATM 

 
 

6,24 € 
1,20 € 

 
1,20 € 

 
5,46 € 
0,00 € 
1,20 € 
0,00 € 

Ordem permanente SEPA + Ordenante e 
Beneficiário distintos: 
Balcão 
Em linha - Net24 
Dispositivo móvel – 
NetMóvel24 
Phone24 - Telefone com 
 operador 
Chave24 (ATS) 
Connect24 
 

 
 

5,46 € 
0,73 € 

 
0,73 € 

 
4,94 € 
0,00 € 
0,73 € 

Transferência a crédito não SEPA + Ordenante e 
Beneficiário distintos: 
Balcão 
Em linha - Net24                               
Dispositivo móvel - 
NetMóvel24 
Phone24- Telefone  
com operador 
Connect24 

 
 

0,26% (31,20€/124,80€) 
              0,26% (31,20€/124,80€) 

  
              0,26% (31,20€/124,80€) 

 
              0,26% (31,20€/124,80€) 
              0,26% (31,20€/124,80€) 
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Ordem permanente não SEPA +  Serviço não disponível 
 

Requisição e entrega de cheques 
cruzados e à ordem - com data de 
validade 

Módulo 10 cheques: 
Balcão – Balcão 
Balcão – Correio 
Telefone com operador – 
Balcão 
Telefone com operador – 
Correio 

    
 24,96 € 

   24,96 € 
    

   24,96 € 
              

              24,96 € 
Requisição e entrega de cheques 
cruzados e não à ordem - com data 
de validade 
 

Módulo 10 cheques: 
Balcão - Balcão 
Balcão – Correio 
ATM – Balcão 
Em Linha (Net24) – Balcão 
Telefone com operador 
(Phone24) – Balcão 
Telefone com operador 
(Phone24) – Correio 
Em Linha (Net24) – Correio 
Dispositivo Móvel  
(NetMóvel24) – Balcão 
 Dispositivo Móvel  
(NetMóvel24) - Correio 
SMS - Balcão 
SMS - Correio 
Telefone sem operador 
(Phone24) – Balcão 
Telefone sem operador 
(Phone24) – Correio 

    
             20,80 € 

               20,80 € 
               18,18 € 
               18,18 € 
 
               20,80 € 
 
               20,80 € 
               19,22 € 
 
               18,18 € 
 
               18,18 € 
               18,18 € 
               18,18 € 
 
               19,22 € 

 
                              19,22 € 

Cartões e numerário 
Levantamento de numerário Balcão 

ATM 
ATS 

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

Adiantamento de numerário a 
crédito (cash advance) 
[Cartão Classic CEMG] 
 
[Cartão Gold] 
[] 

 
 
Balcão 
ATM 
 
Balcão 
ATM 
 

 
 

4,16%+3,90 € 
4,16%+3,90 € 

 
4,16%+3,90 € 
4,16%+3,90 € 
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Disponibilização de um cartão de débito 
[Cartão de Débito Particular] 
 

 
1º ano 
Anos 
seguintes 
 

 
      18,20 € 

18,20 € 

Disponibilização de um cartão de 
crédito 
[Cartão Classic CEMG] 
 
[Cartão + Vida] 
 
[Cartão Gold] 

 
1º ano 
Anos seguintes 
1º ano 
Anos seguintes 
1º ano 
Anos seguintes 

 
18,72 € 
18,72 € 
20,80 € 
20,80 € 
62,40 € 
62,40 € 

 
Notas: 
1) para levantamentos no Espaço Económico Europeu,  Suíça, Mónaco, San Marino, 

Andorra, Cidade do Vaticano e territórios franceses de Mayotte e Saint Pierre e 
Miquelon - Transações em Euros, Coroa Sueca e Leu Romeno, a comissão do cash 
advance é de 4,16% do valor de levantamento acrescido de 3,90€. 

 
2) No seu conjunto o valor total da comissão de manutenção, representa um valor anual 

não superior ao equivalente a 1% do valor do indexante dos apoios sociais. 

 

 
 


