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GLOSSÁRIO 

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO SOBRE COMISSÕES

O documento de informação sobre comissões fornece-lhe informações sobre as comissões cobradas pela utilização dos principais serviços associados à sua 
conta de depósito à ordem do Banco BAI Europa, S.A. (BAIE) e ajuda-o a comparar estas comissões com as aplicáveis a outras contas.

Os valores indicados no referido documento incluem imposto do selo.

Poderão ser cobradas comissões pela utilização de serviços associados à conta de depósitos à ordem não enumeradas no documento. Estão disponíveis 
informações completas no Preçário do Banco BAI Europa, S.A. que poderá ser consultado no Balcão e no site do Banco (https://www.bancobaieuropa.pt/
pt-pt/informacoes/precario).

SERVIÇOS

Manutenção de conta

DEFINIÇÃO

O BAIE gere a conta para utilização pelo cliente.

Disponibilização de um cartão de débito
O BAIE disponibiliza um cartão de pagamento associado à conta do cliente. O montante de cada 

transacção efectuada com o cartão é debitado imediata e integralmente na conta do cliente.

Transferência a crédito intrabancária O BAIE transfere, por ordem do cliente, fundos da conta do cliente para outra conta no BAIE.

Transferência a crédito SEPA +

O BAIE efectua, por ordem do cliente, transferências regulares de um montante fixo de dinheiro da 

conta do cliente para outra conta no BAIE.

Ordem permanente SEPA+

O BAIE transfere, por ordem do cliente, fundos da conta do cliente para outra conta no espaço 

SEPA+.

Transferência a crédito não SEPA+

O BAIE efectua, por ordem do cliente, transferências regulares de um montante fixo de dinheiro da 

conta do cliente para outra conta no espaço SEPA+.

Levantamento de numerário

O BAIE transfere, por ordem do cliente, fundos da conta do cliente para outra conta fora do espaço 

SEPA+.

O cliente retira numerário da sua conta.

Ordem permanente intrabancária
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SEPA+

Single Euro Payments Area

Espaço SEPA + abrange  pagamentos em euros, coroas suecas e leus romenos, bem como outras 

moedas às quais se venha a aplicar o Regulamento (CE) n.º 924/2009 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 16 de Setembro,  realizadas entre prestadores de serviços de pagamento localizados 

nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, 

Eslovénia, Espanha,  Estado do Vaticano, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, 

Itália, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Baixos, Polónia, 

Portugal, Principado de Andorra, Reino Unido, República Checa, Roménia, San Marino, Suécia e 

Suíça.

Ordem permanente não SEPA+
O BAIE efectua, por ordem do cliente, transferências regulares de um montante fixo de dinheiro da 

conta do cliente para outra conta fora do espaço SEPA+.

Requisição e entrega de cheques cruzados e à ordem
O cliente requisita e o BAIE entrega cheques cruzados e à ordem. Um cheque à ordem é um cheque 

que o seu beneficiário pode transmitir a uma terceira pessoa, através do endosso do cheque.

Requisição e entrega de cheques cruzados e não à ordem
O cliente requisita e o BAIE entrega cheques cruzados e não à ordem. Um cheque não à ordem é um 

cheque que só pode ser pago a quem dele constar como beneficiário, não podendo ser endossado.

Disponibilização de um cartão de crédito

O BAIE disponibiliza um cartão de pagamento associado à conta do cliente. O montante total das 

transações efetuadas com o cartão durante um período acordado é debitado integral ou 

parcialmente na conta de pagamento do cliente numa data acordada. O contrato de crédito entre o 

BAIE e o cliente determina se são cobrados juros ao cliente pelo dinheiro emprestado.

Adiantamento de numerário a crédito (cash advance)
O cliente retira numerário a crédito (cash advance), utilizando o limite de crédito disponível no 

cartão de crédito.
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