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abril 2018 
Alterações de Preçário NOVO BANCO DOS AÇORES 2018 

 
 

 
 
Folheto de Comissões e Despesas 
 

Descrição da Comissão   
 

Redação Atual da 
Nota (1) 

Nova redação da 
Nota (1) 

Entrada em 
vigor 

9. CONTAS DE DEPÓSITO    

9.1 Depósitos à ordem 
DO Normal (empresas e ENI´s) 
1. Comissão de gestão de conta 

 
Nota (1) Movimento financeiro 

Movimento financeiro = 
Saldo médio da conta 

DO + Saldo das contas 
a Prazo e poupança no 

trimestre 
 

Movimento financeiro = 
Saldo médio da conta 

DO no período de 
comissionamento + 
Saldo existente em 

valor absoluto à data 
do comissionamento, 
de todas as restantes 
contas em que o(s) 

titular(es) da DO 
participe(m) da mesma 
forma (com a mesma 

titularidade) 
 

12/07/2018 

 
Descrição da Comissão   

 
Preço Atual Novo Preço Entrada em 

vigor 

10. OPERAÇÕES DE CRÉDITO    
10.1 LINHAS DE CRÉDITO E CONTAS CORRENTES     

12/06/2018 

1. Comissão de montagem 0,90% 
(mín €330,00 máx -) 

1,00% 
(mín €345,00 máx -) 

3. Comissão de gestão 2,00% 
(mín €330,00 máx -) 

2,00% 
(mín €345,00 máx -) 

4. Comissão de imobilização 2,00% 
(mín €200,00 máx -) 

2,00% 
(mín €225,00 máx -) 

5. Comissão de renovação 0,90% 
(mín €275,00 

máx €3.000,00) 

1,00% 
(mín €290,00 

máx €3.250,00) 
6. Comissão de alteração contratual €185,00 €195,00 
7. Emissão de 2ª via de contrato €60,00 €65,00 
8. Emissão de declaração de dívida €135,00 €150,00 
9. Comissão de cancelamento de hipotecas 
 (distrates)

 (1)
 €165,00 €180,00 

11. Comissão de deslocação para entrega de distrate €120,00 €135,00 
10.2 DESCOBERTOS BANCÁRIOS     

1.1. Comissão de análise 0,30% 
(mín €10,00 

máx €100,00) 

0,35% 
(mín €15,00 

máx €150,00) 
1.2. Comissão de montagem 0,90% 

(mín €330,00 máx -) 
1,00% 

(mín €345,00 máx -) 
1.3. Comissão de gestão 2,00% 

(mín €225,00 máx -) 
2,0% 

(mín €345,00 máx -) 
1.4. Comissão de renovação 0,90% 

(mín €275,00 
máx €3.000,00) 

1,00% 
(mín €290,00 

máx €3.250,00) 
1.5. Comissão de imobilização 2,0% 

(mín €200,00 máx -) 
2,0% 

(mín €225,00 máx -) 
1.6. Comissão de alteração contratual €185,00 €195,00 

10.3 OUTROS CRÉDITOS   
LEASING MOBILIÁRIO    
1. Comissões de processamento   

1.1  Processos normais   
1.1.1  Alternativa 1   

- Prazo até 3 anos, inclusivé €285,00 €314,00 
- Prazo superior a 3 anos €320,00 €352,00 

5. Comissões de processamento   
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5.1  Processos normais   

12/06/2018 

5.1.1  Alternativa 2 
(2)

   

- Comissão de gestão mensal €10,00 €11,00 
- Comissão de gestão trimestral €30,00 €33,00 

6. Comissões de reembolso antecipado de capital   
- Reembolso parcial €255,00 €280,00 
- Rescisão parcial  €350,00 €385,00 

7. Comissões por alterações contratuais   
- Cessões de posição contratual €332,20 €365,00 
- Aditamentos aos contratos – sujeitos a registo €365,00 €400,00 
- Aditamentos aos contratos - outros €200,00 €220,00 

9. Outras comissões de Leasing relativas a atos 
administrativos 

  

- Portes  €2,50 €2,75 
- Multas / Notificações / 2ªas vias de faturas €26,00 €29,00 

10. Comissões de reembolso antecipado de capital   
- Rescisão total €350,00 €385,00 

LEASING IMOBILIÁRIO    
1. Comissões de processamento   
1.1  Processos normais   
1.1.1  Alternativa 1   

- Comissão de estudo de dossier 
(3)

 €770,00 €770,00 

1.1.2  Alternativa 2 
(2)

   

- Prazo até 7 anos, inclusivé €1.450,00 €1.595,00 
- Prazo superior a 7 anos e inferior a 10 anos, 
inclusivé 

€1.740,00 €1.914,00 

- Prazo superior a 10 anos e inferior a 12 anos, 
inclusivé 

€1.890,00 €2.079,00 

- Prazo superior a 12 anos €2.220,00 €2.442,00 
6. Comissões de processamento   
6.1  Processos normais   
6.1.1  Alternativa 1   

- Comissão de gestão mensal €10,00 €11,00 
- Comissão de gestão trimestral €30,00 €33,00 

7. Comissões de reembolso antecipado de capital   
- Reembolso parcial  €255,00 €280,00 
- Rescisão parcial  €1.080,00 €1.190,00 

8. Comissões por alterações contratuais   
- Cessões de posição contratual €1.830,00 €2.013,00 
- Aditamentos aos contratos – sujeitos a registo €1.220,00 €1.340,00 
- Aditamentos aos contratos - outros €510,00 €560,00 

12. Outras comissões de Leasing relativas a atos 
administrativos 

  

- Portes  €2,50 €2,75 
- Notificações / 2ªas vias de faturas e documentos 
contratuais €26,00 €29,00 

- IMI, tarifas de saneamento, Taxa Municipal de 
Proteção Civil, impostos, taxas e outros encargos 
sobre o imóvel locado 

€18,00 €20,00 

- Autorização de sub-locação €265,00 €290,00 
- Declaração para autorização de obras no imóvel €215,00 €236,00 
- Requerimentos a Câmaras Municipais ou outras 
instituições €215,00 €236,00 

13. Comissões de reembolso antecipado de capital   
- Rescisão total €1.080,00 €1.190,00 

14. Comissões por opção de compra   
- Processamento e atos administrativos €1.080,00 €1.190,00 

FATORING   
1. Comissões sobre contratos - análise / manutenção 
de clientes 

  

- Abertura/Formalização €200,00 €220,00 
- Abertura de conta dedicada €100,00 €110,00 
- Mercado Interno €17,50 €20,00 
- Mercado Externo €45,00 €50,00 
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2. Comissões relativas a manutenção de contratos   

12/06/2018 

- Renovação Anual €75,00 €80,00 
- Gestão de conta dedicada €100,00 €110,00 

3. Comissões relativas a alterações contratuais   
- Rescisões €650,00 €700,00 
- Cancelamentos €240,00 €250,00 
- Desnotificação de devedores €50,00 €55,00 

4. Comissões sobre pedidos de auditores   
- Com detalhe de faturação €160,00 €170,00 

5. Comissões sobre ordens de transferência   
- Transferências para OIC €15,00 €17,50 
- Transferências com data-valor para OIC €50,00 €55,00 
- Transferências para OIC (CTT origem GPF) €4,04 €4,25 

6. Outras comissões de Factoring relativas a atos 
administrativos 

  

- Venda de carteira 1,00% (Min. €2.500,00) 1,00% (Min. €2.700,00) 
- Venda parcial de devedores (por devedor) 0,50% (Min. €500,00) 0,50% (Min. €550,00) 

DESCONTO COMERCIAL    
1. Comissão de entrada de efeitos   

- Efeitos não domiciliados: Letras sem protesto 
(5)

 1,80% 
(mín €25,00 

máx €1.450,00) 

1,80% 
(mín €26,50 

máx €1.475,00) 
- Efeitos não domiciliados: Letras com protesto 

(4)
 3,85% 

(mín €35,00 
máx €2.300,00) 

3,85% 
(mín €37,50 

máx €2.350,00) 
- Efeitos não domiciliados: taxa de operação €3,00 €3,25 
4. Comissão de devolução de efeitos por falta de 
pagamento    

Efeitos domiciliados   
Taxa de operação €27,50 €29,00 
Penalização por efeito domiciliado 
não liquidado €6,00 €6,50 

Ajustamento de comissão na devolução de 
efeitos domiciliados - Letras sem protesto 

(5)
 

1,14% 
(mín €27,50 

máx €800,00) 

1,14% 
(mín €29,00 

máx €825,00) 
Ajustamento de comissão na devolução de 
efeitos domiciliados - Letras com protesto 

(4)
 

1,85% 
(mín €27,50 

máx €1.300,00) 

1,85% 
(mín €29,00 

máx €1.350,00) 
Efeitos não domiciliados €27,50 €29,00 

5. Comissão de devolução de efeitos por pedido de 
devolução antecipada   

Efeitos domiciliados   
Taxa de operação €27,50 €29,00 
Ajustamento de comissão na devolução de 
efeitos domiciliados - Letras sem protesto 

(5)
 

1,14% 
(mín €27,50 

máx €800,00) 

1,14% 
(mín €29,00 

máx €825,00) 
Ajustamento de comissão na devolução de 
efeitos domiciliados - Letras com protesto 

(4)
 

1,85% 
(mín €27,50 

máx €1.300,00) 

1,85% 
(mín €29,00 

máx €1.350,00) 
Efeitos não domiciliados €27,50 €29,00 

6. Apresentação a protesto    
Aceites €175,00 €195,00 
Não Aceites €175,00 €195,00 

7. Pedidos de justificação / Revelação de protesto €142,50 €150,00 
8. Reforma de efeitos €45,00 €47,50 
FINANCIAMENTO POR LIVRANÇA    
1. Comissão de operações novas 0,75% 

(mín €80,00 máx -) 
0,75% 

(mín €85,00 máx -) 
2. Reforma de livranças 0,50% 

(mín €85,00 máx -) 
0,50% 

(mín €90,00 máx -) 
FINANCIAMENTO CURTO/MÉDIO/LONGO PRAZO    
1. Comissão de montagem 1,20% 

(mín €500,00 máx -) 
1,25% 

(mín €500,00 máx -) 
3. Comissão de gestão 2,00% 

(mín €225,00 máx -) 
2,15% 

(mín €250,00 máx -) 
6. Comissão de alteração contratual €185,00 €200,00 
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7. Emissão de 2ª via de contrato €60,00 €65,00 

12/06/2018 

8. Emissão de declaração de dívida €135,00 €150,00 
9. Comissão de cancelamento de hipotecas (distrates) €165,00 €180,00 
10. Comissão de deslocação para entrega de distrate €120,00 €130,00 
CRÉDITO À INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO E 
CRÉDITO PARA REABILITAÇÃO DE IMOVEIS    

1. Comissão Estudo de Processo - €250,00 

6. Comissão de alteração contratual 0,15% 
(Min. €650,00) 

0,20% 
(Min. €750,00) 

7. Comissão de reembolso antecipado parcial 2,50% 
(Min. €120,00) 

2,50% 
(Min. €250,00) 

8. Comissão de emissão de 2ª via de contrato €50,00 €100,00 
9. Comissão de emissão de declaração de dívida €125,00 €150,00 

13. Comissão de reembolso antecipado total 
2,50% 

(Min. €120,00) 
2,50% 

(Min. €250,00) 
15. Comissão de deslocação para entrega de títulos de 
distrate €110,00 €130,00 

NB EXPRESS BILL    

Encargo fixo / Comissão de antecipação 0,3875% 
(mín €9,50 máx -) 

0,3875% 
(mín €10,00 máx -) 

   
(1)

 Aplicável durante a vigência do contrato ou no seu termo          
(2)

 Aplicável caso não opte pela Alternativa 1 
(3)

 Acresce Comissão de gestão mensal ou trimestral (ver 6.1.1.)    
 (4)

 Inclui Recibos Não Normalizados 
(5)

 Inclui Recibos Normalizados 

12.CHEQUES    
12.1. REQUISIÇÃO E ENTREGA DE MÓDULOS DE 
CHEQUE   

      12/07/2018 

Cheque Cruzado com Data de Validade    
5 Cheques   

Balcão/NBdireto Personalizado €11,00 €11,50 
10 Cheques   

Balcão/NBdireto Personalizado €18,00 €19,50 
NBdireto/NBnetwork €15,00 €16,00 

20 Cheques   
Balcão/NBdireto Personalizado €32,00 €35,50 
NBdireto/NBnetwork €29,00 €32,00 
ATM €20,00 €32,00 

Módulos Cheques Empresas (Cruzados)    
Cheque Livro Empresa Cruzado (150 cheques)   

Balcão €100,00 €150,00 
NBnetwork €85,00 €125,00 

Cheque Livro Empresa Cruzado Não Endossável (150 
cheques) 

  

Balcão €100,00 €150,00 
NBnetwork €85,00 €125,00 

Cheque Empresa em Contínuo Cruzado (150 cheques)   
Balcão €100,00 €150,00 
NBnetwork €85,00 €125,00 

Cheque Livro Empresa Cruzado (30 cheques)   
Balcão €23,50 €30,00 
NBnetwork €18,50 €25,00 

Cheque Não Cruzado com Data de Validade    
5 Cheques (Balcão/NBdireto Personalizado) €19,00 €19,50 
10 Cheques (Balcão/NBdireto Personalizado) €29,00 €33,00 
20 Cheques (Balcão/NBdireto Personalizado) €49,00 €60,00 
Módulos Cheques Empresas (Não Cruzados)    
Cheque Livro Empresa Não Cruzado €180,00 €200,00 
Cheques Empresa em Contínuo Não Cruzado (150 
cheques) 

€180,00 €200,00 

12.2. OUTROS SERVIÇOS COM CHEQUES   
Cheques tomados em regime de cobrança    

Manutenção (por falta de pagamento) 30 dias após 
a 1ª apresentação – a cobrar por mês ou fração - €20,00 

Outras despesas - suplemento por Courier Express €30,00 €35,00 
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13. TRANSFERÊNCIAS     
13.1. ORDENS DE TRANSFERÊNCIA   

12/07/2018 

1.1 - Para conta domiciliada na própria instituição de 
crédito (ordens emitidas) 

  

1.1.1 - Pontuais   
Mesmo ordenante e beneficiário (NBdireto 
Personalizado) 

- €1,50 

Ordenante e beneficiário distintos (NBdireto 
Personalizado) 

€1,10 €1,90 

1.2 - Para conta domiciliada noutra instituição de crédito 
(ordens emitidas)   

1.2.1 - Pontuais   
Não Urgentes Com indicação de IBAN (NBdireto 
Personalizado) €3,50 €5,50 

Urgentes Com indicação de IBAN (NBdireto 
Personalizado/NBnetwork) €20,00 €25,00 

1.2.2 - Periódicas (não urgentes)   
Plano fixo (NBnetwork) - €0,75 
1.3 - Anulação / devolução de transferências (ordens 
emitidas)   

1.3.1.1 - Pedido de anulação de transferência até às 15 
horas (Balcão/NBdireto) 

€40,00 
(máx €500,00) 

€40,00 
(máx €750,00) (1) 

1.3.1.2 - Pedido de anulação de transferência 
rececionados após as15 horas (Balcão/NBdireto) - €80,00 

(máx €750,00) (1) 
2 - Transferências internacionais   
- para conta domiciliada no estrangeiro (ordens emitidas)   
2.1 - SEPA e/ou abrangidas pelo regulamento europeu 
CE 924/2009 

  

Normais, com BIC/IBAN válido (NBdireto Personalizado) €3,50 €5,50 
Urgentes, com BIC/IBAN válido (NBdireto 
Personalizado/NBnetwork) 

€20,00 €25,00 

- de conta domiciliada no estrangeiro (ordens recebidas)   
2.3 - SEPA e/ou abrangidas pelo regulamento europeu 
CE 924/2009 

  

Operação com processamento não-automático  
2.4 -.Restantes situações 

€18,00 €15,00 

2.4.1 -.Para crédito em contas NOVO BANCO   
Pagamento por crédito em conta €10,00 €15,00 
Operação com processamento não-automático €18,00 €15,00 

   
(1)

 Valor aplicável ao acumulado desta comissão (pedidos antes ou após as 16h)  
14. COBRANÇAS     

14.1 COBRANÇA DE EFEITOS COMERCIAIS    

12/06/2018 

1. Letras   
- Efeitos não domiciliados: Letras sem protesto 

(2)
 1,80% 

(mín €25,00 
máx €1.450,00) 

1,80% 
(mín €26,50 

máx €1.475,00) 
- Efeitos não domiciliados: Letras com protesto 

(1)
 3,85% 

(mín €35,00 
máx €2.300,00) 

3,85% 
(mín €37,50 

máx €2.350,00) 
- Efeitos não domiciliados: taxa de operação €3,00 €3,25 

6. Comissão de devolução de efeitos por falta de 
pagamento    

Efeitos domiciliados   
Taxa de operação €27,50 €29,00 
Penalização por efeito domiciliado 
não liquidado €6,00 €6,50 

Ajustamento de comissão na devolução de efeitos 
domiciliados - Letras sem protesto 

(2)
 

1,14% 
(mín €27,50 

máx €800,00) 

1,14% 
(mín €29,00 

máx €825,00) 
Ajustamento de comissão na devolução de efeitos 
domiciliados - Letras com protesto 

(1)
 

1,85% 
(mín €27,50 

máx €1.300,00) 

1,85% 
(mín €29,00 

máx €1.350,00) 
Efeitos não domiciliados €27,50 €29,00 

8. Comissão de devolução de efeitos por pedido de 
devolução antecipada   

Efeitos domiciliados   
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Taxa de operação €27,50 €29,00 

12/06/2018 

Ajustamento de comissão na devolução de efeitos 
domiciliados - Letras sem protesto 

(2)
 

1,14% 
(mín €27,50 

máx €800,00) 

1,14% 
(mín €29,00 

máx €825,00) 
Ajustamento de comissão na devolução de efeitos 
domiciliados - Letras com protesto 

(1)
 

1,85% 
(mín €27,50 

máx €1.300,00) 

1,85% 
(mín €29,00 

máx €1.350,00) 
Efeitos não domiciliados €27,50 €29,00 

10. Apresentação a protesto    
Aceites €175,00 €195,00 
Não Aceites €175,00 €195,00 

11. Pedidos de justificação / Revelação de protesto €142,50 €150,00 

14.2 EMISSÃO DE INSTRUÇÕES DE COBRANÇA    

1. Débitos Diretos SEPA   
1.3 Servicing   

Tratamento Manual DD sem provisão - €2,50 
   

(1)
 Inclui Recibos Não Normalizados                    

(2)
 Inclui Recibos Normalizados 

15. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    
15.1 COMPRA E VENDA DE NOTAS ESTRANGEIRAS    

12/06/2018 

Por caixa (por operação) €10,00 €12,00 

Por movimentação de conta (por operação) €4,00 €4,50 

15.2 GARANTIAS BANCÁRIAS PRESTADAS    

3. Alteração da garantia bancária ou aval €125,00 €150,00 

4. Pagamentos por débito de conta face a reclamações 
dos beneficiários 

€250,00 €275,00 

8. Cancelamento €75,00 €80,00 

15.3 OUTROS SERVIÇOS   
Serviço de pagamento automático    
5. Outras comissões   

Comissão de desinstalação 
 

  

Instalado há menos de 12 meses €150,00 €200,00 

Instalado há mais de 12 meses €75,00 €100,00 
ATMs   

1. Instalação   

Portugal - Continente - €525,00 

Portugal -  Madeira - €920,00 

Portugal -  Açores - €1.030,00 
   

 

16. OPERAÇÕES COM O ESTRANGEIRO    
16.1 REMESSAS DOCUMENTÁRIAS   

12/06/2018 

Cobranças e descontos de exportação   

8. Outras despesas   

Suplemento por Courier Express €30,00 €35,00 

   

Cobranças de importação   

12/07/2018 

9. Cheques recebidos em regime de cobrança, sobre o 
NOVO BANCO DOS AÇORES 

 
 

Manutenção (por falta de pagamento) 30 dias após a 
1ª apresentação – a cobrar por mês ou fração - €20,00 

10. Outras despesas   

Suplemento por Courier Express €30,00 €35,00 

16.2 CRÉDITOS DOCUMENTÁRIOS   

12/06/2018 

Créditos documentários de exportação   

1. Créditos pagáveis nas caixas dos bancos emissores 
(notificados) 

 
 

Suplemento por Courier Express €30,00 €35,00 

2. Créditos pagáveis nas caixas do NOVO BANCO 
(confirmados ou domiciliados) 

 
 

Suplemento por Courier Express €30,00 €35,00 
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16.3 GARANTIAS PRESTADAS SOBRE O 
ESTRANGEIRO 

 
 

12/06/2018 

16.3.1 Garantias Bancárias e Avales Emitidos   

4. Alteração da garantia bancária ou aval 
(1)

 €125,00 €150,00 

5. Execução da Garantia Bancária ou Aval €250,00 €275,00 

10. Cancelamento de garantia bancária sem prazo ou 
cancelamento prévio à data de validade original 

€75,00 €80,00 

11. Suplemento por Courier Express €30,00 €35,00 
16.3.2 Garantias Bancárias Recebidas   

Sem Responsabilidade para o Banco 
(2)

   
   
(1)

 Em caso de aumento de valor e/ou prorrogação, a este valor acresce comissão periódica 
(2) Para Garantias Bancárias Recebidas com Responsabilidade para o Banco aplica-se preçário 16.3.1 Garantias Bancárias e 
Avales Emitidos 
 
 
 
 
Folheto de Intermediação Financeira 

Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço Entrada em 
vigor 

1. RELAÇÕES COM CLIENTES RESIDENTES E 
CLIENTES NÃO RESIDENTES PARTICULARES 

   

 
1.1. MOVIMENTAÇÃO 
 

1.1.1. Operações sobre valores mobiliários em 
bolsa 

1.1.1.1. Mercado Nacional 
 
            Balcão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2. Operações Fora de Bolsa e Transferências 
de Valores Mobiliários 

 
1.1.2.3 Transferências para outras IF’s sem 

Mudança de Titularidade (Mercado 
Nacional) 
 
 
 
 

1.1.2.4 Operações Fora de Bolsa e Transferências 
com mudança de titularidade (Internas e 
com outras IF’s) no Mercado Nacional 
 
 
 

1.1.2.5 Operações Fora de Bolsa e Transferências 
(Internas e com outras IF’s) em Mercados 
Estrangeiros 

 
 
 

1.2. CUSTÓDIA DE VALORES MOBILIÁRIOS 
 

 
 
 
 
 
 
0,30 % (≤ € 25.000,00)  
Mín: € 9,00 
0,23 % (> € 25.000,00 
≤ € 100.000,00) 
0,18% (> € 100.000,00 
≤ € 250.000,00) 
0,15% (> € 250.000,00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 30,00 (por linha de 
VM) 
+ € 1,50 (Taxa de 
Operação) 
 
 
 
 
 
0,50% 
Mín.: € 13,50 
 
 
 
 
 
0,35 % (< € 25.000,00)  
0,25 % (≥ € 25.000,00 ≤ 
€ 100.000,00) 
0,20 % (> € 100.000,00) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ordens recebidas e 
transmitidas com 
recurso a tratamento 
automático:  
0,45 % (≤ € 100.000,00)  
Mín: € 10,50 
0,30%  (> € 100.000,00) 
 
Ordens recebidas e 
transmitidas com 
recurso a tratamento 
personalizado:  
0,50 % (< € 100.000,00)  
Mín: € 25,00 
0,40% (≥ € 100.000,00) 
 
 
€ 30,00 (por linha de 
VM) 
 
 
 
 
 
 
0,50% 
Mín.: € 25,00 
 
 
 
 
 
0,50% 
Mín.: € 25,00 
(Mín. € 75,00 para 
Corretor Internacional) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/07/2018 
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1.2.1. Mercado Nacional  
 
Alteração critérios valorização: 
 
Comissão incidente sobre a valorização considerando 
a cotação ou, na sua ausência, o valor nominal será 
alterado para: 
 
Comissão incidente sobre a valorização considerando: 
 

a) O preço de mercado  - para valores mobiliários 
admitidos à negociação; 

b) O valor nominal  - para valores mobiliários não 
admitidos à negociação ou caso não seja 
possível ao NB obter o preço de mercado; 

c) O valor de emissão  - para valores mobiliários 
sem valor nominal, não admitidos à negociação 
em mercado; 

d) O último preço de mercado  - no caso de 
entidades em processo de insolvência ou 
liquidação cujos valores mobiliários se 
encontravam admitidos à negociação em 
mercado, e com esse fundamento tenham sido 
excluídos da negociação 

 
 

1.2.2. Mercados Estrangeiros 
 
1.2.2.2. Custódia de títulos / fundos estrangeiros 

depositados em custodiantes locais, 
custodiantes globais, centrais 
internacionais de liquidação, entidades 
gestoras de fundos estrangeiras e 
“transfer agents” 

 
 

1.3. EVENTOS CORPORATIVOS 
 

1.3.3. Subscrição Pública e outros Eventos 
(Mercados nacional e estrangeiro) 

 
 
 
 

1.4. DIVERSOS  
 
Notas Numéricas de valores mobiliários não fungíveis 
será retirado, sendo aplicado a estas situações o 
preçário referente a Declarações avulsas associadas a 
valores mobiliários. 
 

€ 10,00 (< 350.000,00) 
0,02% p.a.(≥ 
350.000,00)  
Máx. € 62,35 por 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 10,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,30% 
Mín.: 3,00 € 
+ € 1,50 (Taxa de 
Operação) 
 
 
 
 
 
 
€ 15,00 
 
 
 
 

€ 10,00 (< 350.000,00) 
0,02% p.a. 
(≥ 350.000,00)  
Máx. € 20,00 por 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 10,00 (< 350.000,00) 
0,02% p.a. 
(≥ 350.000,00)  
Máx. € 20,00 por 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
0,30% 
Mín.: 4,50 € 
 
 
 
 
 
 
 
€ 25,00 
 
 
 

01/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/07/2018 
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Folheto de Taxas de Juro 
 

Descrição 

Taxa Anual 
Nominal 

Bruta (TANB) 
Atual 

Taxa Anual 
Nominal 

Bruta (TANB) 
Nova 

Entrada em 
vigor 

19. CONTAS DE DEPÓSITO    

 
19.3 OUTRAS MODALIDADES DE DEPÓSITO 
Depósitos a taxa fixa - Contas poupança associadas à 
detenção de determinado tipo de depósitos à ordem 

 
 
Serviço NB Notariado Poupança 
Conta NB Negócios Tesouraria Premium Poupança 
Conta NB Negócios Turismo Poupança 
Conta NB Negócios Turismo Premium Poupança 
Conta NB Negócios Tesouraria Poupança 
NB Negócios Tesouraria Imobiliárias Poupança 
Conta NB Negócios Tesouraria Comércio Poupança 
Conta NB Negócios Tesouraria Restauração Poupança 
Conta NB Pequeno Comércio Poupança 
 
=> 5.000€ a <25.000€ 
=> 25.000€ a <50.000€ 
=>50.000€ 
 
Conta NB Negócios Condomínio Poupança 
 
=> 5.000€ a <25.000€ 
=> 25.000€ a <50.000€ 
=>50.000€ 
 
Conta NB Negócios Poupança 
 
=> 5.000€ a <25.000€ 
=> 25.000€ a <50.000€ 
=>50.000€ 
 
Conta NB Negócios + Poupança 
 
< 5.000€ 
=> 5.000€ a <25.000€ 
=> 25.000€ a <50.000€ 
=>50.000€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0,100% 
0,150% 
0,200% 

 
 
 
 

0,100% 
0,150% 
0,300% 

 
 
 

0,100% 
0,150% 
0,200% 

 
 
 

0,050% 
0,150% 
0,200% 
0,300% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,050% 
0,050% 
0,050% 

 

 

0,050% 
0,050% 
0,050% 

 
 

0,050% 
0,050% 
0,050% 

 
 
 

0,000% 
0,050% 
0,050% 
0,050% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor 
 
 
 


