BANCO SANTANDER TOTTA, SA

Entrada em vigor: 16-Mai-2018

1. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

Nota (9) A comissão é cobrada mensalmente aos dias 15 de cada mês, ou no dia útil seguinte.
Serviços Mínimos Bancários Disponibilizados
A Conta de Serviços Mínimos Bancários (Decreto-Lei n.º 27-C/2000, de 10 de Março) inclui a abertura e manutenção da conta de depósitos à
ordem, cartão de débito (Cartão Conta Fácil) e a movimentação da conta através de caixas automáticos, serviço de homebanking (Netbanco e
Mobile Banking) e balcões do Banco. Inclui ainda a realização das seguintes operações bancárias: depósitos, levantamentos, pagamentos de
bens e serviços, débitos diretos e transferências intrabancárias, bem como transferências interbancárias (nacionais ou dentro da União
Europeia), sem restrição quanto ao número de operações se realizadas através de caixas automáticos, e até 24 (vinte e quatro), por ano civil,
se realizadas através dos serviços de homebanking (NetBanco e Mobile Banking).

Condições de Acesso e de Manutenção dos Serviços Mínimos Bancários
Pode beneficiar dos serviços mínimos bancários a pessoa singular residente legal na União Europeia que não seja titular de outra conta de
depósito à ordem exceto se i) for contitular de uma Conta de Serviços Mínimos Bancários com uma pessoa singular com mais de 65 anos ou
com um grau de invalidez permanente igual ou superior a 60%, ii) for titular de uma única conta de depósitos à ordem no Banco Santander
Totta, S.A. a converter em Conta de Serviços Mínimos Bancários; iii) tiver sido notificado de que a sua conta irá ser encerrada ou iv) o outro
contitular da conta a abrir for uma pessoa singular com mais de 65 anos ou com um grau de invalidez permanente igual ou superior a 60%.
Num período de 24 meses consecutivos deve ser realizada pelo menos uma das operações incluídas nos serviços mínimos bancários.”

1.2. Outras modalidades de Depósito
Comissões
Euros (Mín/Máx)
Valor Anual

Acresce
Imposto

Outras condições

1. Serviço Mundo 123 (associado a conta não
ordenado)

6,25 €
Mensais

75,00 €

Imposto Selo - 4%

(Nota 1)

2. Serviço Mundo 123 (associado a conta
ordenado)

5,25 €
Mensais

63,00 €

Imposto Selo - 4%

(Nota 1)

3. Serviço Select Mundo 123

6,75 €
Mensais

81,00 €

Imposto Selo - 4%

(Nota 1)

Nota (1) Trata-se de um serviço que poderá ser subscrito por certos clientes do Banco mediante o qual, em contrapartida pelo pagamento de uma
mensalidade fixa, estes Clientes poderão aceder a vários benefícios em produtos e serviços , os quais variam em função dos produtos
concretamente detidos a cada momento.
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