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   Documento de informação sobre 

comissões 

 

 

 

Nome do fornecedor da conta: Banco BAI Europa, S.A. 

Designação da conta: Conta de Serviços Mínimos Bancários 

Data: 1 de Outubro de 2020  

• 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 Preçário, Ficha de 

Informação Normalizada (FIN) e Condições Gerais de Abertura de Conta. 

• Pode consultar gratuitamente um glossário dos termos utilizados no presente documento. 

 

Serviço Comissões 
Serviços de conta gerais 

Manutenção de conta Valor mensal 0,355 € 

Inclui um pacote de serviços 
constituído por: 
- Constituição, manutenção, gestão, 
titularidade e encerramento de conta 
de depósito à ordem; 
- Disponibilidade de 1 Cartão de Débito 
[BAI Europa Electron] por titular; 
- Utilização de cartão de débito em 
caixas de pagamento e terminais 
automáticos na União Europeia; 
- Movimentação conta ao balcão do 
Banco, homebanking e caixas 
automáticas na União Europeia; 
- Realização de depósitos, 
levantamentos, pagamentos de bens e 
serviços, débitos directos e 
transferências, incluindo intrabancárias 
e ordens permanentes, no interior da 
União Europeia (transferências a 
crédito SEPA+ e/ou ordens 
permanentes SEPA+), bem como 
transferências através de aplicações 
de pagamento operadas por terceiros; 
- Encontram-se englobadas na 
comissão as transferências 
intrabancárias, as transferências 
efectuadas através de caixas 
automáticos, 24 transferências 
interbancárias (transferências a crédito 

Comissão total anual 4,264 € 
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Serviço Comissões 
Serviços de conta gerais 

SEPA+ e/ou ordens de pagamento 
SEPA+), por cada ano civil, efectuadas 
através de homebanking, 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 

Balcão: 
Internet: 
ATM:  

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

Ordem permanente intrabancária Balcão: 
Internet: 
ATM:  

0,00 € 
0,00 € 
0,00 € 

Transferência a crédito SEPA + Balcão: 26,00 € 
 Internet (Inferior ou igual a 25.000,00 €): 0,00 € 
 ATM: 0,00 € 

Ordem permanente SEPA + Balcão: 
Internet (Inferior ou igual a 25.000,00 €): 

26,00 € 
0,00 € 

Transferência a crédito não SEPA +  
 
 

Balcão: 
- Euro 

 
26,00 € 

(Urgência próprio dia, acresce 20,80 €) 
 - Moeda 

Estrangeira 
 

 
 

0,26% (Min: 20,80 €; Máx:104,00 €) 
(Urgência dia seguinte, acresce 20,80 € 

Urgência próprio dia, acresce 26 €) 
 

Acrescem comissões do Banco 
Correspondente, variáveis em função do 

Banco utilizado. 

Ordem permanente não SEPA + 
 
 

 

Balcão: 
- Euro 
 

 
- Moeda 
Estrangeira  

 
 

 
26,00 € 

(Urgência próprio dia, acresce 20,80 €) 
 

0,26% (Min: 20,80€; Máx:104,00 €) 
(Urgência dia seguinte, acresce 20,80 € 

Urgência próprio dia, acresce 26 €) 
  

Acrescem comissões do Banco 
Correspondente, variáveis em função do 

Banco utilizado. 

Requisição e entrega de cheques 
cruzados e à ordem 

Serviço não disponível 

Requisição e entrega de cheques 
cruzados e não à ordem 

Serviço não disponível 

Cartões e numerário 

Disponibilização de um cartão de 
débito [BAI Europa Electron] 

 0,00 € 

Disponibilização de um cartão de 
crédito 

 Serviço não disponível 

Levantamento de numerário  0,00 € 
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Declaro (amos) que nos foi disponibilizado um exemplar do Documento de Informação sobre Comissões, em momento prévio ao da 
constituição do depósito. 

DECLARAÇÕES E ASSINATURAS

RESERVADO AO BANCO

(Assinatura do colaborador)

Nº de Cliente:

Conferência de assinaturas: Nº colaborador:

(Assinatura conforme documento de identificação/ pacto social)

(Assinatura conforme documento de identificação/ pacto social)

(Assinatura conforme documento de identificação/ pacto social)

(Assinatura conforme documento de identificação/ pacto social)

(Assinatura conforme documento de identificação/ pacto social) (Assinatura conforme documento de identificação/ pacto social)

Serviço Comissões 
Serviços de conta gerais 

Adiantamento de numerário a 
crédito (“cash advance”) 

 Serviço não disponível 


