FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA
CONTA BASE
Designação

Conta Base.

Condições de acesso

Clientes Pessoas Singulares, maiores de idade, residentes e não residentes.
Exclui-se a sua utilização por ENI’s ou Profissionais Liberais como suporte à sua atividade
profissional.

Modalidade

Depósito à Ordem.

Meios de movimentação

Depósitos, levantamentos, pagamentos de bens e serviços, débitos diretos e
transferências intrabancárias nacionais, com recurso a, ou utilizando:
• Cartão de Débito
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• Netbanco
• Balcões
A subscrição da Conta Base inclui a atribuição de apenas 1 (um) Cartão de Débito. Se o
Cliente vier a subscrever Cartões de Débito adicionais, essa subscrição/contratação
ficará sujeita à cobrança autónoma dos respetivos montantes de Comissões e Despesas,
de acordo com o estabelecido no Preçário do Banco.
Os levantamentos de numerário efetuados em qualquer Balcão/Agência do Banco sem o
recurso a ATM ou ATS (Caixas Automáticos) estão limitados a 3 (três) movimentos
mensais gratuitos.
A efetivação de mais levantamentos de numerário nas mesmas condições será sujeita à
cobrança autónoma dos montantes de Comissões e Despesas, de acordo com o
estabelecido no Preçário do Banco.
Moeda

Euro.

Montante

Montante mínimo de abertura: 150 €.

Taxa de remuneração

Conta não remunerada.

Cálculo de juros

Não aplicável.

Pagamento de juros

Não aplicável.

Regime fiscal

Não aplicável.

Comissões e despesas

Manutenção da conta base (1):
A título de manutenção da conta base será devido o pagamento de um montante fixo
anual de 63,60 €, cobrado com periodicidade mensal (5,30 €), ao qual acrescerá o
respetivo Imposto do Selo à taxa em vigor. Atualmente é de 4% a taxa do Imposto do
Selo.
O valor da comissão de manutenção da conta base inclui os seguintes serviços:
•
Constituição, manutenção, gestão e titularidade da conta de depósitos à ordem
•
Disponibilização de um cartão de débito Conta Fácil ao 1º titular da Conta Base
•
Acesso ao canal Em linha (Netbanco)
•
3 levantamentos de numerário gratuitos por mês em qualquer Balcão/Agência do
Banco
•
Transferências a crédito e ordens permanentes intrabancárias (BST/ BST) nacionais
gratuitas
A Comissão de Manutenção da conta base será debitada mensal e postecipadamente na
conta aos dias 15 (quinze) de cada mês ou no dia útil seguinte.
Estão disponíveis mais informações sobre Comissões, no Documento de Informação
sobre comissões referente a esta conta.

Facilidades de descoberto

Não aplicável.
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CONTA BASE
Ultrapassagem de crédito

A utilização de fundos que exceda o montante disponível da facilidade de descoberto
depende da aceitação do Banco. Caso o Banco aceite o saque ou o pagamento a
descoberto, são aplicáveis ao saldo devedor as condições seguintes (1):
O reembolso do crédito é devido de imediato após utilização.
TAN – 16,1%

BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social: 1.256.723.284 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua do Ouro, nº 88 – 1100-063 LISBOA

O pagamento dos juros ocorre mensalmente.
Outras condições

Subscrição de outros produtos e serviços: se o Cliente vier a subscrever/contratar
quaisquer outros produtos ou serviços disponíveis na oferta do Banco, incluindo meios de
movimentação da Conta Base, nomeadamente cheques, essa subscrição será sujeita à
cobrança autónoma dos respetivos montantes de Comissões e Despesas, de acordo com
o estabelecido no Preçário do Banco.

Fundo de Garantia de
Depósitos

Os depósitos constituídos no Banco Santander Totta beneficiam da garantia de reembolso
prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos, instituído nos termos do Decreto-Lei nº
298/92, sempre que ocorra a indisponibilidade nos depósitos por razões diretamente
relacionadas com a sua situação financeira.
O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de 100.000€
por cada depositante. No cálculo do valor dos depósitos de cada depositante, considerase 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 Euro, ao câmbio da referida data.
Para informações complementares consulte os endereços www.fgd.pt e
www.clientebancario.bportugal.pt.

Instituição depositária

Banco Santander Totta, Rede de Balcões.
Superlinha: 707 21 24 24 ou 21 780 73 64 (Atendimento 24h, todos os dias)
Internet: http://www.santander.pt

Validade das condições

Indeterminada.

(1) O Banco tem o direito de alterar por sua iniciativa a taxa de juro e o montante das comissões. Caso venha a existir
qualquer alteração às condições indicadas, estas serão comunicadas ao Cliente com, pelo menos, 60 (sessenta) dias
de antecedência em relação à data pretendida para a sua aplicação. Durante esse período o Cliente tem o direito de
denunciar o contrato, imediatamente e sem encargos. Optando o Cliente por não o fazer entender-se-á que aceitou as
alterações.
(2) O Preçário do Banco encontra-se devidamente publicitado em todos os seus Balcões e em www.santander.pt,
nos termos do Aviso do Banco de Portugal nº 8/2009.
Disponibilizado previamente ao Cliente
Data: ____ / ____ / ________

Assinatura de todos os Titulares da Conta

Conferência do Banco:
(Assinatura / Nº Empregado)
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(Conforme Ficha de Assinaturas)
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