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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES)

12.1. Requisição e entrega de módulos de cheque
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1.1 À ordem
- Com data de validade

24,00 € 24,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

45,00 € --- --- --- --- --- 45,00 € --- --- --- --- --- --- ---

60,00 € --- --- --- --- --- 60,00 € --- --- --- --- --- --- ---

180,00 € --- --- --- --- --- 180,00 € --- --- --- --- --- --- ---

1.2 Requisição e entrega de cheques cruzados e não à ordem
- Com data de validade

20,00 € 20,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- 17,00 € --- 17,00 € 17,00 €

40,00 € --- --- --- 34,00 € --- 40,00 € --- 34,00 € --- --- --- ---

54,00 € --- --- --- 51,00 € --- 54,00 € --- --- --- --- --- ---

170,00 € --- --- --- 135,00 € --- 170,00 € --- --- --- --- --- ---

--- --- 1,50 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

(ÍNDICE)

REQUISIÇÃO Balcão
Chave24 - 

Self-
Cheque

Internet - 
Net24 - 
Emp., 

Netmóvel
24 - Emp.

Phone24 
Empresas 

SMS24 - 
Empresas ATM Chave24

Outras 
condições

Nº de módulos: 1 de 
10 cheques

Nº de módulos: 1 de 
20 cheques

Por cheque emitido

ENTREGA

1. Requisição e entrega de cheque cruzado

Nº de módulos: 1 de 
10 cheques

Nº de módulos: 1 de 
20 cheques

Livro de 30 cheques 
com cópia

Livro de 150 
cheques com cópia

Livro de 30 cheques 
com cópia (1) (2)

Livro de 150 
cheques com cópia (6)

Acresce Imposto Imposto do Selo de 4% sobre a comissão, acrescido de 0,05 euros por cada cheque emitido

(3)
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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

12.1. Requisição e entrega de módulos de cheque - cont.
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2.1 À ordem

- Com data de validade

35,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

70,00 € --- --- --- --- --- 70,00 € --- --- --- --- --- --- ---

84,00 € --- --- --- --- --- 84,00 € --- --- --- --- --- --- ---

240,00 € --- --- --- --- --- 240,00 € --- --- --- --- --- --- ---

2.2 Não à ordem
- Com data de validade

25,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

55,00 € --- --- --- 38,00 € --- 55,00 € --- --- --- --- --- --- ---

57,00 € --- --- --- 57,00 € --- 57,00 € --- --- --- --- --- --- ---

200,00 € --- --- --- 147,50 € --- 200,00 € --- --- --- --- --- --- ---

SMS24 - Emp. ATM Chave24
Outras 

condições

ENTREGA

2. Cheque não Cruzado

REQUISIÇÃO Balcão
Chave24 - 

Self-
Cheque

Internet - 
Net24 - 
Emp., 

Netmóvel
24 - Emp.

Phone24 
Empresas 

Nº de módulos: 1 de 
20 cheques

Livro de 30 cheques 
com cópia

Livro de 150 
cheques com cópia

Acresce Imposto Imposto do Selo de 4% sobre a comissão, acrescido de 0,05 euros por cada cheque emitido

Nº de módulos: 1 de 
10 cheques

Nº de módulos: 1 de 
10 cheques

Nº de módulos: 1 de 
20 cheques

Livro de 30 cheques 
com cópia

Livro de 150 
cheques com cópia
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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

12.1. Requisição e entrega de módulos de cheque - cont.
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3.1. Cheque avulso cruzado

8,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

20,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

50,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3.4. Cheque Empresa (4)

1,20 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3.5. Cheques especiais (5)

750,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3.3. Cheque visado

   - Com data de 
validade

   - Cheque não à 
ordem, com logotipo 
(preço por cheque) - 
com data de validade

   - Cheque não à 
ordem, sem Logotipo 
(preço por cheque) - 
com e sem data de 
validade

Chave24
Outras 

condições

ENTREGA

3. Outros tipos de cheques

   - Com data de 
validade

REQUISIÇÃO Balcão
Chave24 - 

Self-
Cheque

Internet - 
Net24 - 
Emp., 

Netmóvel
24 - Emp.

Phone24 
Empresas SMS24 - Emp. ATM

3.2. Cheque bancário

   - Com data de 
validade

Nota (1) senção da comissão de requisição e entrega deste livro de cheques até ao máximo de uma por ano, sempre que a requisição for associada à conta à
ordem da Solução Montepio Setor Social (fora de comercialização),da Solução Montepio Condomínio (fora de comercialização), da Solução
E.mpresário, da Solução E.Condomínio ou da Solução ESocial. Esta isenção é renovada anualmente,não sendo acumulável. É devido o Imposto do
Selo no valor de 0,05€ por cada cheque emitido.l. Esta isenção é renovada anualmente,não sendo acumulável. É devido o Imposto do Selo no valor
de 0,05€ por cada cheque emitido.

Nota (2) Isenção da comissão de requisição e entrega deste livro de cheques no momento da adesão à Montepio PME (fora de comercialização) . É devido o
Imposto do Selo, à taxa de 4%, por cada cheque emitido no valor de 0,05€..

Nota (3) Podem ser requisitados nas “Chave24 – Self – Cheque” 1, 3 ou 5 cheques.

- Comissão de 
Gestão

Acresce Imposto Imposto do Selo de 4% sobre a comissão, acrescido de 0,05 euros por cada cheque emitido

Outras despesas associadas
Não aplicável.

Nota (4) Produção mínima de 500 unidades, com lotes de 250 unidades.

Nota (5) A esta comissão acrescem os custos de produção da gráfica.

Nota (6) Isenção da comissão de requisição e entrega deste livro de cheques no momento da adesão à Solução E.xpert. É devido o Imposto do Selo no valor
de 0,05€ por cada cheque emitido.
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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

12.2. Outros serviços com cheques

Utilizadores de risco
1. Devolução de Cheque - a cobrar ao sacador n.a. 55,00 € Imposto do Selo - 

4%

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

2. Justificação de cheque (por cheque) n.a. 75,00 € Imposto do Selo - 
4%

3. Rescisão da convenção de uso de cheque (por 
interveniente) n.a. 30,00 € Imposto do Selo - 

4%

6. Notificações/Avisos (por cada envio) n.a. 15,00 € Imposto do Selo - 
4%

Outros Serviços

4. Pedido de Remoção/Anulação da lista de utilizadores 
de risco (por pedido) n.a. 140,00 € Imposto do Selo - 

4%

5. Nova convenção de uso de cheque (por pedido) n.a. 140,00 € Imposto do Selo - 
4%

1. Revogação de cheque (por pedido e por conta -
independentemente do número de cheques) n.a. 20,00 € Imposto do Selo - 

4%

3. Pagamento de cheque por imperativo legal (cheques
de valor igual ou inferior a 150,00 €) n.a. 45,00 € Imposto do Selo - 

4%

2. Cheque pago sobre conta sem o saldo disponível
(cheques de valor superior a 150,00€) n.a. 30,00 € Imposto do Selo - 

4%

4. Gestão de Cheques Emitidos em Contas Tituladas ou 
com Interveniência de Clientes com Convenção 
Rescindida

n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 
4%

5. Análise de imagem de cheque de conta com 
titular/representante com rescisão da convenção n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 

4%

Comissão automática, aplicável a cheque 
emitido sobre conta com, pelo menos, um 

titular/representante com rescisão da convenção 
de uso do cheque ativa, independentemente do 

facto do Cliente rescindido o ter ou não 
emitido/assinado.

6. Destruição de cheque(s) pelo Banco Montepio n.a. isento n.a.

7. Visualização de cheques no Net24 n.a. 2,80 € IVA - 
16%/22%/23%

A destruição de cheques pelo Banco Montepio 
implica a sua entrega física num balcão

8. Fotocópia de cheques (solicitada ao Balcão) - cada n.a. 10,00 € IVA - 
16%/22%/23%

9. Fotocópia de cheques (solicitada no Self Cheque) - 
cada n.a. 3,00 € IVA - 

16%/22%/23%

n.a. 25,00 € IVA - 
16%/22%/23%

10. Alteração da entrega de cheques Nas situações em que o módulo de cheques vai 
para o Balcão e o Cliente posteriormente 

pretenda recebê-los em casa, os mesmos serão 
enviados em carta registada, e ao valor dos 

módulos de cheques será cobrado.

     -  Envelopes até 40 cheques n.a. 10,00 € IVA - 
16%/22%/23%

     -  Envelopes com mais de 40 cheques e até 100 
cheques.
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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

12.2. Outros serviços com cheques - cont.

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Serviço de Gestão e Cobrança de Cheques
1. Por cada cheque entregue n.a. 2,00 € Imposto do Selo - 

4%

2. Por cada cheque anulado n.a. 5,00 € Imposto do Selo - 
4%

3. Por cada alteração de data n.a. 5,00 € Imposto do Selo - 
4%

Compra de Cheques emitidos no Estrangeiro (1)
1. Negociação (salvo boa cobrança)

   - Por crédito em conta 0,30% (20,00 € / -) Imposto do Selo - 
4%

Por transação, podendo incluir mais do que um 
cheque na mesma moeda e sacado sobre o 

mesmo banco. Por crédito em conta há um limite 
máximo de 500.000€ por cada cheque emitido 

sobre o estrangeiro  que corresponderá ao 
contravalor do cheque na moeda em que for 

emitido. (2)
   - Cheques bancário sobre a CEMG - por crédito em 
conta n.a. Isento n.a.

2. Cobrança (por cheque) n.a. 30,00 € Imposto do Selo - 
4%

Quando se tratar de Traveller Cheques, a cobrar 
por cheque ou conjunto de cheques sacados 

sobre o mesmo emissor e emitidos na mesma 
moeda. (2)

3. Devolução

     - Cheques emitidos em Euros n.a. 30,00 € Imposto do Selo - 
4%

     - Cheques emitidos em Moeda Estrangeira n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 
4%

4. Tracers

     - Telecomunicações (Swift) n.a. 15,00 € IVA - 
16%/22%/23%

     - Suplemento Correio Expresso

              - Europa n.a. 25,00 € IVA - 
16%/22%/23%

Cheques emitidos sobre o Estrangeiro (1)

1. Emissão - por débito em conta n.a. 20,00 € Imposto do Selo - 
4% (3)

              - Resto do Mundo n.a. 50,00 € IVA - 
16%/22%/23%

5. Fotocópia de cheque n.a. 5,50 € IVA - 
16%/22%/23%

2. Anulação (por cheque) n.a. 20,00 € Imposto do Selo - 
4%

Em caso de substituição por novo cheque ou 
ordem de pagamento, cobrar igualmente a 

respetiva comissão de emissão

3. Stop / Payment (por cheque) n.a. 35,00 € Imposto do Selo - 
4%
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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

12.2. Outros serviços com cheques - cont.

4. Tracers
     - Suplemento Correio Expresso

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Cheques emitidos sobre o Estrangeiro (1) - cont.

              - Europa n.a. 25,00 € IVA - 
16%/22%/23%

              - Resto do Mundo n.a. 50,00 € IVA - 
16%/22%/23%

Cheques de Viagem (Travellers Cheques)
1. Venda 1,00% (10,00 € / -) Imposto do Selo - 

4% (3)

5. Telecomunicações (Swift) n.a. 15,00 € IVA - 
16%/22%/23%

6. Fotocópia de cheque n.a. 5,50 € IVA - 
16%/22%/23%

     - Aplica-se o preçário referido na "compra de cheques 
emitidos no estrangeiro"

Outras despesas associadas

2. Anulação (por operação) n.a. 10,00 € Imposto do Selo - 
4%

3. Compra

Os Cheques pagáveis em Espanha, se com a indicação “emitido à ordem” ou endossados, são passíveis de cobrança local de Imposto do Selo, conforme tabela
seguinte:
VALOR DOS CHEQUES (EURO)                      SELAGEM (EURO)
Até 24,04                                                                  0,06
>424,04 e < 48,08                                                     0,12
>48,08 e < 90,15                                                       0,24
>90,15 e < 180,30                                                     0,48
>180,30 e < 360,61                                                   0,96
>360,61 e < 751,27                                                   1,98
>751,27 e < 1.502,53                                                4,21
>1.502,53 e < 3.005,06                                             8,41
>3.005,06 e < 6.010,12                                           16,83
>6.010,12 e < 12.020,24                                         33,66
>12.020,24 e < 24.040,48                                       67,31
>24.020,48 e < 48.080,97                                     134,63
>48.080,97 e < 96.161,94                                     269,25
>96.161,94 e < 192.323,87                                   538,51

Notas 
gerais:  - O IVA é de 23% no Continente, de 16% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) Despesas do Banco Correspondente a cargo do Cliente.

Nota (2) Na compra de cheques dólares australianos, acresce o custo de 15,00€ (por compra). Na compra de cheque yenes, acresce o custo de 20,00€ (por 
compra) e de 1,00€ por cada traveller cheque.
Isenção da comissão de cobrança de cheque sobre o estrangeiro sempre que:
- Primeiro depósito em conta aberta a cliente residente nos EUA ou Canadá, com intervenção do respetivo Escritório de Representação e montante 
superior ou igual a 20.000 dólares americanos ou canadianos, conforme a proveniência.
- Depósitos posteriores em conta de cliente residente nos EUA ou Canadá de montante mínimo de 10.000 dólares americanos ou canadianos, 
conforme a proveniência.

Nota (3) Na emissão de cheques, para além do Imposto do Selo, acresce imposto de 0,05€ por cada cheque emitido.
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