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fevereiro de 2020 
 

Alterações de Preçário NOVO BANCO DOS AÇORES 2020 
 

 

O NOVO BANCO DOS AÇORES irá proceder a algumas revisões de preçário, para os contratos em 

curso de Clientes Particulares e Outros Clientes. Ao longo do ano, poderá sempre consultar o 

preçário completo em www.novobancodosacores.pt ou em qualquer balcão NOVO BANCO DOS 

AÇORES. 
 
 
Folheto de Comissões e Despesas 
 

Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço Entrada 
em vigor  

1. Contas de Depósito (Particulares)     
1.1. Depósitos à ordem    

30/04/2020 

DO Normal (clientes particulares residentes e não residentes, maiores de 18 anos) e Outros Depósitos à 
Ordem de Particulares 
Até €5.000 €60,00 €65,00 
De €5.000 a €35.000 €6,00 €15,00 
Superior a €35.000 isento isento 
   
Conta NB 18.31 
- Sem bonificação  €2,50 €3,00 
- Com bonificação €1,25 €1,25 
   
NB100% | NB Seleção | NB100% Parceiro+ | Serviço Assurfinance | NB100% 55+ | NB18.31 Academia | 
NB100%18.31 | Conta Vencimento Empresa e Empresa I 
- Sem bonificação  €5,00 €5,50 
- Com bonificação €2,50 €2,75 
   
Conta Serviços Mínimos Bancários €4,12 €4,14 
Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor    
 
 
 
 
 
 

Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço Entrada 
em vigor  

9. Contas de Depósito (Outros Clientes)     
9.1. Depósitos à ordem    

30/04/2020 NB Negócios Condomínio, Conta NB Condomínio e Conta 
NB Global 

€5,50 €6,00 

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor    
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Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço Entrada 
em vigor  

2. Operações de Crédito (Particulares)     
2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecá rios    

31/03/2020 

1. Estudo de processo para Não Residentes 
 Base 
 Conexos 

 
€320,00 
€160,00 

 
€380,00 
€190,00 

4. Comissão de formalização de escritura Base €150,00 €170,00 
9. Comissão por declaração de dívida €60,00 €70,00 
11. Comissão por declaração de encargo de prestações 
para efeitos legais 

€60,00 €70,00 

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor    

 
 

Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço Entrada 
em vigor  

4. Cheques (Particulares)     
4.1. Requisição e Entrega de módulo de cheque     
5 Cheques cruzados à ordem standard com data de 
validade 

   

Balcão €11,50 €12,00 

30/04/2020 

Telefone com operador €11,50 €12,00 
Telefone sem operador €8,00 €8,50 
   
10 Cheques cruzados à ordem standard com data de 
validade 

  

Balcão €19,50 €20,50 
Telefone com operador €19,50 €20,50 
Telefone sem operador €16,00 €17,00 
Em linha / dispositivo móvel €16,00 €17,00 
   
20 Cheques cruzados à ordem standard com data de 
validade 

  

Balcão €35,50 €37,50 
Telefone com operador €35,50 €37,50 
Telefone sem operador €32,00 €34,00 
Em linha / dispositivo móvel  €32,00 €34,00 
ATM €32,00 €34,00 
   
5 Cheques Cruzados não à ordem   
ATM €8,00 €9,00 
   
5 Cheques não cruzados à ordem standard com data de 
validade 

  

Balcão €19,50 €21,50 
Telefone com operador €19,50 €21,50 
   
10 Cheques não cruzados à ordem standard com data de 
validade 

  

Balcão €33,00 €39,00 
Telefone com operador €33,00 €39,00 
   
20 Cheques não cruzados à ordem standard com data de 
validade 

  

Balcão €60,00 €74,00 
Telefone com operador €60,00 €74,00 
Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor    
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Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço Entrada 
em vigor  

12. Cheques (Outros Clientes)     
12.1. Requisição e entrega de módulos de cheque     
5 Cheques cruzados à ordem standard com data de 
validade 

   

Balcão €11,50 €12,00 

30/04/2020 

Telefone com operador €11,50 €12,00 
Telefone sem operador €8,00 €8,50 
   
10 Cheques cruzados à ordem standard com data de 
validade 

  

Balcão €19,50 €20,50 
Telefone com operador €19,50 €20,50 
Telefone sem operador €16,00 €17,00 
Em linha / dispositivo móvel  €16,00 €17,00 
   
20 Cheques cruzados à ordem standard com data de 
validade 

  

Balcão €35,50 €37,50 
Telefone com operador €35,50 €37,50 
Telefone sem operador €32,00 €34,00 
Em linha / dispositivo móvel €32,00 €34,00 
ATM €32,00 €34,00 
   
5 Cheques Cruzados não à ordem com data de validade   
ATM €8,00 €9,00 
   
30 Cheques Empresa cruzados à ordem standard com data 
de validade 

  

Balcão €30,00 €32,00 
   
150 Cheques Empresa cruzados à ordem standard com 
data de validade 

  

Balcão €150,00 €160,00 
Em linha €125,00 €145,00 
   
5 Cheques não cruzados à ordem standard com data de 
validade 

  

Balcão €19,50 €21,50 
Telefone com operador €19,50 €21,50 
   
10 Cheques não cruzados à ordem standard com data de 
validade 

  

Balcão €33,00 €39,00 
Telefone com operador €33,00 €39,00 
   
20 Cheques não cruzados à ordem standard com data de 
validade 

  

Balcão €60,00 €74,00 
Telefone com operador €60,00 €74,00 
   
150 Cheques Empresa não cruzados à ordem standard com 
data de validade 

  

Balcão €200,00 €240,00 
Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor    
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Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço Entrada 
em vigor  

5. Transferências (Particulares) e 
13. Transferências (Outros Clientes) 

   

1.2 - Para conta domiciliada noutra instituição de crédito (ordens emitidas) e  
2. transferências internacionais  
2.1 - Transferência a crédito SEPA + (SEPA e/ou abrangida s pelo regulamento europeu CE 924/2009)  

30/04/2020 

1.2.1 - Transferência a crédito SEPA + (Pontuais Não urgentes com IBAN) 

- Balcão 
 

≤ €500,00 €5,00 
≤ €5.000,00 €6,00 >€500,00 e 

≤ €5.000,00 
€6,00 

- Em linha / dispositivo móvel €1,00 €1,10 
1.2.2 - Ordem permanente SEPA+ (Periódicas não 
urgentes) Plano Fixo 
- Em linha / dispositivo móvel €0,75 €0,85 
Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor    
 
 
 

Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço Entrada 
em vigor  

11. Cartões de Crédito e de Débito (Outros 
Clientes)  

   

11.2. Cartões de débito    

30/04/2020 

Disponibilização de cartão de débito 
Business Débito 
MB, Visa 

€10,00 €15,00 

Substituição de cartão 
Business Débito 
MB,Visa 

€10,00 €15,00 

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor    

 
 

Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço Entrada 
em vigor  

7. Prestação de Serviços (Particulares) e 
15. Prestação de Serviços (Outros Clientes) 

   

7.1. e 15.1 Compra e venda de notas estrangeiras    

30/04/2020 

Por Caixa por operação €12,00 €12,90 
Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor   
   
15.3. Outros serviços    
Serviço de pagamento automático 
Pack NB Negócios - equipamento fixo ou móvel com TSC incluída até um limite de volume de faturação 
Multibanco. 
Pack NB Negócios 500€ €13,00 €13,50 
Pack NB Negócios + 2.000€ €22,50 €25,00 
Pack NB Negócios + 5.000€ €35,00 €39,00 
Nota: A todos estes valores acresce o IVA em vigor    

 


