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CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL Entrada em vigor: 30-mai-2022

6. COBRANÇAS (PARTICULARES)

6.1. Cobrança de efeitos comerciais

- A cobrar na CEMG

- A cobrar noutra Instituição de Crédito

[Descontos de efeitos]

6.2. Emissão de instruções de cobrança (credor)

1.6. Portes n.a. 2,00 € IVA - 16%/22%/23% (3)

1.5. 2ª via avisos de efeitos (por efeito) n.a. 30,00 € IVA - 16%/22%/23%

1.4. Pedido de devolução (por efeito) n.a. 20,00 € IVA - 16%/22%/23% (2)

1.3. Comissão por incumprimento de 
domiciliação (por efeito) n.a. 25,00 € Imposto do Selo - 4%

1.2. Efeitos não domiciliados 1,50% (50,00 € / 200,00 €) IVA - 16%/22%/23%

0,65% (20,00 € / 100,00 €) IVA - 16%/22%/23%

0,75% (50,00 € / 100,00 €) IVA - 16%/22%/23%

1. Letras e Outros Efeitos (1)
1.1. Efeitos domiciliados

Comissões (euros)
Acresce Imposto Outras 

condições[Em %] Sem despesas

(ÍNDICE)

Não aplicável.
Outras despesas associadas

Outras condições

Nota (2) É cobrada para as seguintes finalidades: Pedido de devolução para alteração de domicílio/NIB/NIPC/NIF; Quando o
Cliente não quer que se proceda à cobrança do efeito.
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Outras despesas associadas
Não aplicável.

Nota (1) As despesas são cobradas por efeito e os cálculos são efetuados sobre o valor facial da letra.

Notas gerais: - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.
- O desconto de letras está isento da comissão de estudo de dossier. 

Consulte SubSeção 2.6 Outros créditos a particulares

Escalões

Comissões (Euros)

Acresce 
Imposto

Nota (3) Nomeadamente as associadas ao envio de cartas de contratação e liquidação.

n.a. n.a. n.a.

1. Cobrança de Recibos
- Cliente devedor da mesma 
instituição n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

- Cliente devedor de outra 
instituição n.a. n.a.
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