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Alterações ao preçário em vigor a partir de 1 de outubro de 2019 
 
 
Folheto de Comissões e Despesas  
 
 
1. Contas de Depósito (Particulares) 
 
 

 
1.1. Depósitos à ordem 
 

1. Comissão de Manutenção de conta 

Património Financeiro do Cliente 1.º titular 

 Património Financeiro inferior a 10.000€: comissão de 5€ + Imposto do Selo de 4%; 
 Património Financeiro igual ou superior a 10.000€: isento de comissão. 

 

 

Alteração na Nota (1): 

Conta Ordenado e Conta Especial Jovem  

Aos titulares da Conta Ordenado e da Conta Especial Jovem com idade superior a 25 anos, deixa de se 
aplicar a condição de utilização mínima do cartão de débito associado à conta à ordem, para efeitos da 
isenção de comissão de manutenção de conta. 

Abertura de Novas Contas  

As novas contas abertas no Banco Montepio, deixam de estar isentas nos primeiros três meses, após a data 
de abertura da conta. 

 

Alteração na Nota (2): 

Novo método de apuramento do Património Financeiro, passando o mesmo a ser apurado considerando: 

O Património Financeiro do Cliente (1ºTitular) é calculado da seguinte forma: Saldo de DP (moeda nacional 
e estrangeira) + Saldo de Fundos de Investimento + Saldo de Seguros de Capitalização + Saldo da carteira 
de Títulos + Saldo dos Planos de Poupança da Futuro. 

O cálculo deste envolvimento é realizado no último domingo do respetivo mês, sendo a comissão de 
manutenção de conta debitada no início de cada mês com referência ao mês anterior. 

Património Financeiro do Cliente 1º titular

Comissões Acresce Imposto Outras condições
Euros (Mín/Máx) Valor Anual

1. Comissão de Manutenção de conta
(1) (2)

Inferior a 10.000,00€ 5,00 €
[mensal]

60,00 € Imposto do Selo - 4%

Igual ou superior a 10.000,00€ Isento Isento n.a.
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9. Contas de Depósito (Outros Clientes) 
 
 

 

9.1. Depósitos à ordem 
 

1. Comissão de Manutenção de conta 

Património Financeiro do Cliente 1.º titular 

 Património Financeiro inferior a 10.000€: comissão de 5€ + Imposto do Selo de 4%; 
 Património Financeiro igual ou superior a 10.000€: isento de comissão. 

 

 

Alteração na Nota (1): 

Abertura de Novas Contas  

As novas contas abertas no Banco Montepio, deixam de estar isentas de comissão de manutenção de 
conta, nos primeiros três meses, após a data de abertura da conta. 

 

Contas Condomínio  

As Contas Condomínio deixam de estar abrangidas pela isenção da comissão de alteração da 
titularidade/intervenientes de conta (inserção ou retirada de Titulares/Autorizados/ 
Procuradores/Representantes). 

 

Alteração na Nota (2): 

Novo método de apuramento do Património Financeiro, passando o mesmo a ser apurado considerando: 

O Património Financeiro do Cliente (1ºTitular) é calculado da seguinte forma: Saldo médio de DO (moeda 
nacional e estrangeira) + saldo de Fundos de Investimento + Saldo da carteira de Títulos. 

O cálculo deste envolvimento é realizado no último domingo do respetivo mês, sendo a comissão de 
manutenção de conta debitada no início de cada mês com referência ao mês anterior. 

 
 

Património Financeiro do Cliente 1º titular

Comissões Acresce Imposto Outras condições
Euros (Mín/Máx) Valor Anual

1. Comissão de Manutenção de conta
(1) (2)

Inferior a 10.000,00€ 5,00 €
[mensal]

60,00 € Imposto do Selo - 4%

Igual ou superior a 10.000,00€ Isento Isento n.a.


