
Entrada em vigor: 27-março-2023

4. CHEQUES (PARTICULARES)

4.1 Requisição e entrega de módulos de cheque
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13,50 13,50 -- 10,00 -- -- 13,50 13,50 -- --

23,50 23,50 -- 20,00 -- -- 23,50 23,50 -- --

43,50 43,50 -- 40,00 -- 40,00 43,50 43,50 -- --

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

44,00 44,00 -- -- -- -- 44,00 -- -- --

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

36,20 36,20 -- -- -- -- -- -- -- --

Nota (2) Detentores de contas serviço usufruem de um desconto de 1,00€ nas requisições pela internet. Acresce imposto do selo de 
0,05€ por cheque.

Nota (3) O primeiro módulo de cheques fornecido para a conta é obrigatoriamente composto por 5 cheques e terá que ser levantado ao 
balcão, independentemente do local de requisição.

Nota (4) Os cheques requisitados nas "ATM" ou na "Internet" são cruzados e possuem data de validade.

Nota (1) No caso de adesão à conta 360º ou serviço Residentes no estrangeiro será oferecido o primeiro módulo de cheques standard.

3. Cheque em moeda estrangeira
3.1 À ordem standard

Sem data de validade

Nº de cheques:   25 --

Acresce imposto Acresce imposto do selo - 0,05€ por cheque

Com data de validade

Nº de cheques:    5 --

Nº de cheques:   10 --

Nº de cheques:   20 --

2. Cheque não cruzado         Nota (3)
2.1 À ordem standard

(ÍNDICE)

REQUISIÇÃO Balcão
Máquina de 

cheques
Em linha 
(Internet)

ATM
Telefone com 

operador (Linha 
Direta)

Telefone sem 
operador (Linha 

Direta) 

Nº de cheques:   10 --

Nº de cheques:   20 --

ENTREGA
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1. Cheque cruzado                  Nota (1) (2) (3)  (4)
1.1 À ordem standard 

Com data de validade

Nº de cheques:    5 --
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4. CHEQUES (PARTICULARES)

4.1 Requisição e entrega de módulos de cheque (cont .)
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20,00 -- -- -- -- -- -- --

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

4.2 Outros serviços com cheques

Nota (3) Prioridade no atendimento: normal (>24h).

Fotocópias de Cheques
Cópia de cheque (por cheque) -- 9,00 Imp. selo (4%) Nota (3)

Nota (2) Comissão por cada notificação emitida por titular de conta.
Nota (1) Aplicável apenas no motivo 15-falta ou insuficiência de provisão.

8. Por pedido de justificação -- 70,00 Imp. selo (4%)

6. Pedido de remoção da lista de utilizadores de risco -- 135,00 Imp. selo (4%)

7. Pedido de celebração de uma nova convenção de cheque -- 135,00 Imp. selo (4%)

4. Outras notificações -- 20,00 Imp. selo (4%) Nota (2)
5. Notificação para regularização de cheque (após rescisão) -- 20,00 Imp. selo (4%) Nota (2)

2. Devolução de cheque - a cobrar ao sacador -- 50,00 Imp. selo (4%) Nota (1)
3.Notificação para regularização de cheque (devolvido/pago) -- 20,00 Imp. selo (4%) Nota (2)

Devolução de Cheques
1. Devolução de cheque - a cobrar ao depositante -- 0,00 Imp. selo (4%)

Nota (1) Todos os montantes a cobrar incluem a taxa de aviso de receção.

Nota (2) Sempre que se tratem de operações entre bancos, estas estão isentas de portes e despesas de remessa.

Comissões
Acresce Imposto Outras condições

Em %  
Euros 

(mín/Máx)

Remessa de modulos de cheques por correio (registad o e com aviso de receção): 
Envelopes com 10 a 50 cheques: Portugal 2,62 € ; Europa 5,24 € ; Extra Europa 6,73 €;

Envelopes com 50 a 100 cheques: Portugal 3,39 € ; Europa 7,23 € ; Extra Europa 9,23 €;

Envelopes com mais de 100 cheques: Portugal 4,19 € ; Europa 9,23 € ; Extra Europa 12,72 €;

4.2 Emissão cheque visado

Acresce imposto Acresce imposto de selo (4%). 

Outras despesas associadas

4.1 Emissão cheque bancário

(ÍNDICE)

REQUISIÇÃO Balcão
Máquina de 

cheques
Em linha 
(Internet)

ATM

Outras condições

ENTREGA

4. Outros tipos de cheques
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4. CHEQUES (PARTICULARES)

4.2 Outros serviços com cheques (cont.)

            Por crédito em conta ME  Ver cheques tomados em regime de cobrança  

1.2 Sacados sobre o estrangeiro

Despesas de correspondente a cargo dos clientes.
Gestão de operações - mensagens swift’ conforme indicado em 8.2  “Outras operações sobre o estrangeiro”.

Outras despesas associadas

Pedido de situação/ tracer --

Outras despesas - suplemento por Courier Express -- 35,00 Imp. selo (4%)

Manutenção (por falta de pagamento) 30 dias após a 1ª 
apresentação - a cobrar por mês ou fração

--
20,00 de taxa de 

operação
Imp. selo (4%)

30,00 de taxa de 
operação

Imp. selo (4%) Nota (7)

    1.3 Cheques de viagem

Por cada cheque em euro ou M.E. 0,25% (25,00/--) Imp. selo (4%) Nota (5) e (6)

Devoluções --
35,00 de taxa de 

operação
Imp. selo (4%)

Cheques tomados em regime de cobrança

          Negociação por crédito em conta 0,20% (18,00/--) Imp. selo (4%) Nota (4) e (6)

Devoluções --
35,00 de taxa de 

operação
Imp. selo (4%)

           Negociação por crédito em conta 0,25% (17,50/--) Imp. selo (4%) Nota (3) e (6)

Pedido de situação/ tracer --
30,00 de taxa de 

operação
Imp. selo (4%) Nota (7)

    1.1.2 Sobre outras instituições de crédito

            Por crédito em conta euros -- 7,50 Imp. selo (4%) Nota (2)

             Por caixa
31,50 de taxa de 

operação
Imp. selo (4%)

             Por crédito em conta -- -- -- -

1.1 Sacados sobre o país

    1.1.1 Sobre as nossas caixas

Compra de cheques 
1. Compra de cheques emitidos no estrangeiro Euros/ ME Nota (1)

(ÍNDICE)

Comissões
Acresce Imposto Outras condições

Em %  
Euros 

(mín/Máx)
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4. CHEQUES (PARTICULARES)

4.2 Outros serviços com cheques (cont.)

(ÍNDICE)

Nota (1) Estão isentos os cheques destinados a alimentar contas de depósitos de emigrantes, bem como os destinados à liquidação de 
cobranças/descontos de exportação e financiamentos externos (encargos a cobrar pelos serviços centrais).

Nota (2) Se euros, crédito com data-valor segundo o estabelecido para os cheques nacionais.

Nota (6) De acordo com a legislação em vigor em alguns países, a receção e disponibilização dos fundos nas contas dos clientes não 
traduz, necessariamente, que o(s) respetivo(s) cheque(s) tenha(m) tido boa cobrança, podendo via a ocorrer uma eventual 
devolução futura do(s) título(s), o que implicará o estorno do crédito previamente efetuado.

Nota (3) Aplicar data-valor diferida entre 8 a 12 dias. Se cheque sacado sobre um país não aderente à moeda única aplicar data-valor 
diferida em 20 dias.

Nota (4) Aplicar data-valor diferida entre 8 a 12 dias. Se cheque sacado sobre um país diferente do da moeda, aplicar data-valor diferida 
em 20 dias.

Nota (5) Aplica-se também a 'pagarés' vencidos.

Nota (7) Apenas para pedidos de situação despoletados periódica e automaticamente pelo sistema aplicacional. Em situações de pedido 
casuístico pelo cliente, esta rubrica é substituida pela ‘Gestão de operações – mensagens swift’ conforme indicado em 8.2 “Outras 
operações sobre o estrangeiro”.
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