Referência: DIC_ 400038_EUR_20210101_001

Documento de Informação sobre
Comissões

Nome do fornecedor da conta: Caixa Geral de Depósitos, SA
Designação da conta: Conta Serviços Mínimos Bancários - Extrato (400038)
Data: 2021-01-01

- O presente documento fornece-lhe informações sobre as comissões cobradas pela utilização dos
principais serviços associados à conta de pagamento e ajuda-o a comparar estas comissões com as
aplicáveis a outras contas.

- Podem também ser cobradas comissões pela utilização de serviços associados à conta não
enumerados neste documento. Estão disponíveis informações completas no Folheto de Comissões e
Despesas do Preçário CGD.
- Pode consultar gratuitamente um glossário dos termos utilizados no presente documento.

Serviço

Comissões

Serviço de conta gerais
Manutenção da Conta de Serviços Cobrança mensal:
Mínimos Bancários
Custo total anual: 4,24 EUR
Inclui um pacote de serviços
constituído por:
- Constituição, manutenção, gestão,
titularidade e encerramento da conta;
- Um Cartão de Débito;
- Serviço Caixadirecta;
- Movimentação da conta nas Caixas
Automáticos e agências da Caixa,
depósitos e levantamentos de
numerário, pagamentos de bens e
serviços, débitos diretos e
transferências/ordens permanentes*,
no interior da União Europeia.
*Engloba transferências a crédito

0,35 EUR
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intrabancárias, transferências nos
caixas automáticos, e 24
transferências a crédito SEPA+ e/ou
Ordens permanentes SEPA+, por
cada ano civil, efetuadas no
Caixadirecta e 5 transferências, por
cada mês, com o limite de 30 euros
por operação, realizadas através de
aplicações de pagamento operadas
por terceiros.
Os serviços que excedam estas
quantidades serão cobrados
separadamente.

Pagamentos (excluindo cartões)
Transferência a crédito
Intrabancária

Ordenante e beneficiário distintos
Pontual
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- Balcão
- Internet
- Telefone c/operador
- Telefone s/operador
- ATM/ATS

Ordem permanente Intrabancária

Ordenante e beneficiário distintos
Permanente
EUR
0,00
0,00
0,00
0,00

- Balcão
- Internet
- Telefone c/operador
- Telefone s/operador

Transferência a crédito SEPA+

Pontual - Normal
- Balcão
- Internet
- Telefone c/operador
- Telefone s/operador
- ATS

Ordem permanente SEPA+

M
MM
MM

Permanente - Normal
CANAL

- Balcão
- Internet
- Telefone c/operador
- Telefone s/operador

Transferência a crédito não
SEPA+

EUR
6,24
0,83
6,24
1,01
0,00

EUR
4,16
0,83
4,16
1,01

Por débito em conta - Com indicação de IBAN e BIC
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%
0,26
0,26
0,26

Acrescem comissões de
- Balcão
comunicação, quando aplicável.
- Internet
MM
Acrescem comissões do Banco
- Telefone c/operador
Correspondente, sendo variáveis em
função do Banco utilizado. Não têm
incidência fiscal porque são receita
do Banco Correspondente.

Ordem permanente não SEPA+

Por débito em conta - Com indicação de IBAN e BIC
%
0,26
0,26
0,26

Acrescem comissões de
comunicação, quando aplicável.
- Balcão
Acrescem comissões do Banco
- Internet
MM
Correspondente, sendo variáveis em - Telefone c/operador
função do Banco utilizado. Não têm
incidência fiscal porque são receita
do Banco Correspondente.

Transferência MB WAY

%

0,2 (sobre o valor da transferência)

0,3 (sobre o valor da transferência)

Módulos de 5 cheques
CANAL

- Balcão
- Balcão
- Internet
- Internet

Requisição e entrega de cheques
cruzados e não à ordem

Min EUR Max EUR
20,80
83,20
15,60
26,00
20,80
26,00

Ordenante e beneficiário utilizadores do serviço MB WAY

Não aplicável se as transferências - Cartão de Débito
APP MB WAY
enquadrarem nos limites legais de
isenção de comissões pela
- Cartão de Débito
realização de operações (de
levantamento de fundos, pagamentos
APP MB WAY
de serviços ou transferências) em
aplicações de pagamento operadas
por terceiros (isenção desde que não - Cartão de Crédito
seja ultrapassado um dos seguintes
limites: 30 euros por operação; 150
euros transferidos através da
aplicação no mesmo mês; 25
transferências realizadas no mesmo
mês) ou se incluídas na comissão
SMB (inclui 5 transferências, por
cada mês, com o limite de 30 euros
por operação).

Requisição e entrega de cheques
cruzados e à ordem

Min EUR Max EUR
20,80
83,20
15,60
26,00
20,80
26,00

ENTREGA

- Balcão
- Correio
- Balcão
- Correio

EUR
12,21
12,21
8,83
8,83

Módulos de 5 cheques
CANAL

- Balcão
- Balcão
- Internet

ENTREGA

- Balcão
- Correio
- Balcão

EUR
10,65
10,65
8,57
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- Internet
- ATS
- ATS

- Correio
- Balcão
- Correio

8,57
8,57
8,57

Cartões e numerário
Levantamento de numerário

Em euros - no Espaço Económico Europeu
CANAL
Os levantamentos, a débito,
- ATS
realizados em redes privativas,
poderão ser acrescidos de despesas Balcão
adicionais.
Adiantamento de numerário a
crédito ("cash advance")

Em euros - no Espaço Económico Europeu
CANAL

- ATS
Os levantamentos, a crédito (cash
- Balcão
advance), realizados em redes
privativas, poderão ser acrescidos de POS
despesas adicionais.
Disponibilização de um cartão de
débito

Disponibilização de um cartão de
crédito
CAIXA CLASSIC

EUR
0,00
0,00

%
4,68
4,68
4,68

- 1º ano
- anos seguintes

CARTOES - CODIGO TIPO DE ENCARGO SERVICO DISPONIBILIZACAO DE CARTAO CREDITO

- 1º ano
- anos seguintes

EUR
3,90
3,90
3,90

EUR
0,00
0,00

EUR
18,72
18,72

Pacotes de Serviços
Serviço não disponível

Informações sobre serviços adicionais
- Não aplicável.
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