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Designação Depósito a Prazo Premium (Particulares) 

Condições de 
acesso 

Clientes titulares de conta à ordem. 

Modalidade Depósito a Prazo. 

Prazo 
12 ou 24 Meses 
Data de constituição indicada pelo Cliente. 
Reembolso do capital com data-valor correspondente à do vencimento. 

Mobilização 
antecipada 

É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, em qualquer momento da vigência do depósito a 
prazo, com penalização de 50% nos juros sobre o capital mobilizado. No caso de mobilização antecipada 
parcial, o valor a mobilizar não poderá ser inferior ao montante mínimo exigido para a constituição. 

Renovação 
Opcional no momento da constituição do depósito.  
Em caso de renovação automática, a taxa de juro corresponderá à aplicada pelo BAIE à data da 
renovação para depósitos de montante e prazo idênticos. 

Moeda EUR 
Montante Mínimo EUR 2.500,00 Máximo EUR 10.000.000,00 
Reforços Não são permitidos reforços.  

Taxa de 
remuneração 

Taxa variável, dependente da subscrição de dois ou três produtos abaixo discriminados. 
TANB, TANL e TAEL indicadas no quadro: 
 

 
 
 
1 – Para aceder a esta taxa bonificada em 0,10% (TANB 1) o cliente terá de dispor de contrato de Internet 
Banking activo, bem como Cartão de Débito associado à Conta à Ordem na qual será creditado o 
montante do depósito no vencimento; 
 
2 - Para aceder a esta taxa bonificada em 0,20% (TANB 2) o cliente terá já que ter subscritos os produtos 
constantes na nota 1, bem como, pelo menos um Débito Directo associado à Conta à Ordem na qual será 
creditado o montante do depósito no vencimento. 
 
3 – Nenhuma das bonificações descritas no ponto 1 e 2 têm efeitos retroactivos, para efeitos de cálculo 
da taxa de juro, a aplicar no momento do vencimento do depósito. Todas as bonificações serão aplicadas 
a partir do momento em que estiverem cumpridas as condições descritas nas notas anteriores. 
 

Regime de 
capitalização 

Opcional no momento da constituição do depósito. 
Capitalização de juros por prazo idêntico ao do depósito. 

Cálculo de 
juros 

Juros calculados diariamente na base Actual/360. 
Arredondamento à 2ª casa decimal. 

Pagamento de 
juros 

Na data de vencimento, por crédito na conta de depósitos à ordem. 

Regime fiscal 
Juros passíveis de IRS/IRC à taxa legal de 28% (Outros Clientes), salvo para titulares residentes em “off-
shore” definidos na Portaria 150/2004 (taxa legal de 35%) 

Outras 
condições 

a) O cliente apenas terá acesso à TANB2 caso já tenha subscritos os produtos indicados na nota 
respeitante à TANB1. 

b) Caso seja necessário, por razão de extravio, roubo, ou outras condições de força maior proceder 
ao cancelamento do Cartão de Débito, ou ao Internet Banking ou ao Débito Directo, desde que 
a situação seja regularizada atempadamente e durante a vigência do produto, o cliente não verá 
a bonificação anulada. 

c) Caso o cliente tenha mais do que um Débito Directo associado, a bonificação descrita em “Taxa 
de remuneração” é aplicada apenas para o primeiro Débito Directo. 

d) A constituição do Depósito a Prazo fica dependente da entrega da documentação legal e 
regulamentarmente prevista em matéria de abertura e manutenção de contas bancárias, caso 
aplicável. 

Garantia de 
capital 

Capital integralmente garantido no vencimento e em caso de mobilização antecipada. 

TANL1 TAEL1 TANL1 TAEL1 TANL2 TAEL2 TANL2 TAEL2

12 Meses 0,80% 0,58% 0,58% 0,52% 0,52% 1,00% 0,72% 0,72% 0,65% 0,65%

24 Meses 0,90% 0,65% 0,65% 0,59% 0,59% 1,10% 0,79% 0,79% 0,72% 0,72%

Regime fiscal 
(28%) TANB 1

Regime fiscal 
(35%) TANB 1

Regime fiscal 
(28%) TANB 2

Regime fiscal 
(35%) TANB 2Prazo

TANB 
2

TANB 
1
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Fundo de 
Garantia de 
Depósitos 

Os depósitos constituídos no Banco BAI Europa, S.A. beneficiam da garantia de reembolso prestada pelo 
Fundo de Garantia de Depósitos sempre que ocorra a indisponibilidade dos depósitos por razões 
directamente relacionadas com a sua situação financeira. 
O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de € 100.000,00 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.pt. 

Instituição 
depositária 

Banco BAI Europa, S.A. 
Sede: Rua Tierno Galvan. Torre 3, 12º Piso, 1070-274 Lisboa 
Tel: +351 21 351 37 50 Fax: +351 21 351 37 57 
E-mail: geral@baieuropa.pt 
Escritório: Praça do Bom Sucesso 123 a 131 Esc. 603, 4150-146 Porto 
Tel: +351 22 040 78 60 Fax: +351 22 040 78 69 

Validade das 
condições 

31-12-2020 

 
Declaro (amos) que nos foi disponibilizado um exemplar da presente Ficha de Informação Normalizada em 
momento prévio ao da constituição do depósito a prazo. 
 
Data:___/___/______  
 
Assinatura(s):____________________________________________________________________________ 
                  
_____________________________________________________________________________________ 
 

  


