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Ficha de Informação Normalizada
para Contas de Depósito à Ordem
Designação

Conta de depósito à ordem.

Condições de acesso

Livre, mediante subscrição de contrato de condições gerais para clientes empresa.

Modalidade

Depósitos à ordem.

Meios de movimentação

Transferências bancárias, entrega de cheques, operações online.

Moeda

Euro.

Montante

Sem mínimo de abertura e sem mínimo de manutenção.

Taxa de remuneração

Não aplicável (conta não remunerada).

Cálculo de juros

Não aplicável.

Pagamento de juros

Não aplicável.

Regime fiscal

Despesas de manutenção sujeitas a Imposto do Selo (4%).

Comissões e despesas

Comissão de manutenção durante a vigência do contrato:
• Saldo médio inferior a 2.500,00€: 120,00€/ano.
• Saldo médio entre 2.500,00€ e 5.000,00€: 120,00€/ano.
• Saldo médio igual ou superior a 5.000,00€ e inferior a 7.500,00€: 120,00€/ano.
• Saldo médio igual ou superior a 7.500,00€: 120,00€/ano.
• Saldo médio superior a 50.000,00€: 0,00€/ano.
• Periocidade de cobrança: Mensal.
Extractos, Saldos ou Outra Documentação:
• Extracto Mensal – Isento.
• Extracto com outra periodicidade – 2,50€.
Outras condições: Durante a vigência da conta, o Banco poderá vir a alterar a remuneração que lhe é devida
em taxa de juro e/ou comissões e/ou despesas aplicáveis, as quais serão afixadas no Preçário do Banco
(devidamente publicitado em https://www.bancosabadellportugal.com, nos termos do Aviso do Banco de
Portugal n.º 8/2009) e dadas a conhecer aos clientes com a antecedência legal determinada para este tipo
de alterações.

Facilidades de descoberto

Não aplicável.

Ultrapassagem de crédito

Juros remuneratórios:
Dependente da decisão casuística a tomar pelo Banco Sabadell SA – Sucursal em Portugal.
TAN: 20,00€ com TAE: 24,972%
Se o Banco decidir aceitar o saque, sobre o saldo negativo incidirão juros remuneratórios contados dia a dia,
à taxa anual efetiva (TAN) de 20%.
• Data de cobrança de juros: os juros serão cobrados mensalmente, no último dia útil do mês correspondente
à utilização do descoberto eventual.
Encargos:
• Imposto do selo à taxa de 0,04% sobre o montante utilizado e 4% sobre os juros.
• Comissão por descoberto em conta D.O. por operação: 2% com 25,00€ de valor mínimo, calculado
sobre o montante a descoberto com duração igual ou superior a dois dias.
• Periodicidade de cobrança: mensal. Acresce I. Selo de 4%.
Outras condições: Durante a vigência da conta, o Banco poderá vir a alterar a remuneração que lhe é devida
em taxa de juro e/ou comissões e/ou despesas aplicáveis, as quais serão publicadas no Preçário do Banco
(devidamente publicitado em https://www.bancosabadellportugal.com, nos termos do Aviso do Banco de
Portugal nº 8/2009) e dadas a conhecer aos clientes com a antecedência legal determinada para este tipo
de alterações.

Outras condições

Durante a vigência da conta, o banco, poderá alterar unilateralmente as condições constantes da presente
Ficha de Informação Normalizada (FIN).
O Banco goza do direito de futuramente alterar as termos e condições desta FIN, mediante o pré-aviso que
seja legalmente exigido e sem prejuízo da divulgação das alterações relevantes no seu Preçário, devidamente
publicitado em https://www.bancosabadellportugal.com, nos termos do Aviso do Banco de Portugal n.º 8/2009.

Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos constituídos no Banco de Sabadell S.A. – Sucursal em Portugal beneficiam da garantia de
reembolso prestada pelo Fondo de Garantia de Depósitos de Entidades de Crédito, constituído junto do Banco
de Espanha sempre que ocorra a indisponibilidade dos depósitos por razões diretamente relacionadas com a
sua situação financeira.
O Fundo de Garantia de Depósitos de Entidades de Crédito garante o reembolso até ao valor máximo de
100.000,00 euros por cada depositante. No cálculo do valor dos depósitos de cada depositante, considera-se
o valor do conjunto das contas de depósito na data em que se verificou a indisponibilidade de pagamento,
incluindo os juros e, para o saldo dos depósitos em moeda estrangeira, convertendo em euros, ao câmbio da
referida data. Para informações complementares consulte o endereço www.fgd.es.

Instituição Depositária

Banco Sabadell, S.A. Sucursal em Portugal
Av. da Liberdade, 225, 5.º D
1250-097 Lisboa. Portugal T. +351 213 500 990 F. +351 210 410 408
Contribuinte fiscal N.º: 980 597 943

Validade das condições

Os termos e condições desta FIN encontram-se em vigor na presente data.

Tomei conhecimento

____________________________________________________________________________

Data

_________

DESIGNAÇÃO SOCIAL (EMPRESA) _______________________________________________________________ CONTA

/_________ /___________

________________________________

