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Cartão de Crédito - Particulares
Proposta de Adesão
Dados do(s) Titular(es)
 (*) Preenchimento obrigatório para o Cartão de Crédito Sentidos
(*) Preenchimento obrigatório para o cartão Sentidos
Dados do(s) Cartão(ões)
(Mínimo 15% do Limite Crédito Cta Cartão)
Dia de Débito Mensal
Crédito Pretendido
Pacote de seguros Opção Segura
1º Titular
Tit. Adicional
- Assistência em Viagem ao Veículo / Assistência Jurídica no Estrangeiro / Responsabilidade Civil Familiar / Acidentes Pessoais em Viagem
(Utilizar apenas caso o limite do cartão 
seja inferior ao limite da conta cartão)
Lim. Crédito (1º Titular)
Lim. Crédito (Tit. Adicional)
Origem do Pedido/ Proposta
ORIGEM
IDENTIFICAÇÃO DO PROTOCOLO
ORIGEM 
IDENTIFICAÇÃO DO PROMOTOR
Separador
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR SISTEMA DE DÉBITO DIRETO
Autorizo o pagamento de todos os valores devidos nos termos das Condições Gerais de Utilização, pelo sistema de débito direto na minha conta de depósitos à Ordem correspondente ao NIB indicado, o qual me comprometo a manter devidamente provisionada, por crédito na conta Montepio. Para os devidos efeitos, o Montepio compromete-se a remeter com antecedência o respetivo aviso de pagamento, ao Titular do Cartão.
Data e Assinatura(s)
Autoriza-se o processamento informático e a utilização dos dados recolhidos neste processo nas relações comerciais com o Montepio e suas empresas parceiras. Mais se autoriza a utilização dos dados pelo Montepio Geral - Associação Mutualista para “mailings” e “marketing” institucionais, bem como a sua consulta, sob regime de absoluta confidencialidade, às empresas que integram o grupo, desde que compatível com a finalidade de recolha dos mesmos. __ (1). Autoriza-se ainda o Montepio a proceder, junto de entidades externas, às confirmações necessárias a eventuais relações comerciais. Declaram-se corretas as declarações ora prestadas bem como as constantes das Cláusulas Gerais de Utilização do Cartão que ora se solicita e aceita-se que o Montepio se reserve o direito de recusar este pedido. Autoriza-se o débito na Conta D.O. indicada de acordo com a percentagem escolhida, bem como de despesas com o Cartão e seus custos de funcionamento de acordo com o estipulado nas mencionadas Cláusulas Gerais. No caso de ter optado por subscrever o pacote de seguros - OPÇÃO SEGURA, autorizo o Montepio a debitar a minha conta acima indicada, pela importância correspondente ao prémio. O(s) Cliente(s) expressamente declara(m) conhecer e aceitar o teor do Contrato de Abertura de Conta de Depósito e Comercialização de Produtos e Serviços, do qual constam as condições aplicáveis ao produto/serviço ora subscrito, assim como declara(m) ter recebido e assinado a FIN, emitida de acordo com a condições pré-acordadas entre a CEMG e o(s) Proponente(s). Sendo aceites as condições constantes da Proposta de Adesão, o respetivo cartão será emitido pelo Montepio. Caso o montante do crédito pretendido pelo(s) Proponente(s) seja diferente do autorizado, o(s) Proponente(s) autoriza(m) expressamente o Montepio a alterar o montante do crédito pretendido para o montante do crédito autorizado, situação que será comunicada pelo Montepio ao(s) Proponente(s). A  emissão do cartão só será efectuada pelo Montepio após o(s) Proponente(s) assinar(em) a FIN com as condições finais. Quando proceda a alterações no preçário, a CEMG comunicará esse facto aos Clientes, através de referência a inserir ou a acompanhar o extrato com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sobre a data dessas alterações.
1) Assinalar quando não autorizado.
O(s) interveniente(s) autoriza(m), desde já, a CEMG a ceder a terceiros, designadamente em favor dos bancos centrais nacionais dos países que adotaram o euro, instituições de crédito e sociedades financeiras nacionais e internacionais, sem quaisquer encargos para o(s) interveniente(s), por uma ou mais vezes, parte ou a totalidade do crédito objecto do presente contrato, que a todo o momento detenha sobre o(s) interveniente(s), na forma e condições que melhor entender, desde que daí não resultem condições mais gravosas para o(s) interveniente(s) do que as ora estabelecidas. O(s) interveniente(s) renuncia(m) expressamente aos direitos de compensação perante o Banco de Portugal e aos direitos decorrentes das regras de segredo bancário, designadamente consentindo expressamente a que factos ou elementos das relações do cliente com a instituição possam ser revelados para os efeitos previstos no número anterior. 
Autoriza-se o processamento informático e a utilização dos dados recolhidos neste processo nas relações comerciais com o Montepio e suas empresas parceiras. Mais se autoriza a utilização dos dados pelo Montepio Geral - Associação Mutualista para “mailings” e “marketing” institucionais, bem como a sua consulta, sob regime de absoluta confidencialidade, às empresas que integram o grupo, desde que compatível com a finalidade de recolha dos mesmos. __ (1). Autoriza-se ainda o Montepio a proceder, junto de entidades externas, às confirmações necessárias a eventuais relações comerciais. Declaram-se correctas as declarações ora prestadas bem como as constantes das Cláusulas Gerais de Utilização do Cartão que ora se solicita e aceita-se que o Montepio se reserve o direito de recusar este pedido. Autoriza-se o débito na Conta D.O. indicada de acordo com a percentagem escolhida, bem como de despesas com o Cartão e seus custos de funcionamento de acordo com o estipulado nas mencionadas Cláusulas Gerais. No caso de ter optado por subscrever o pacote de seguros - OPÇÃO SEGURA, autorizo o Montepio a debitar a minha conta acima indicada, pela importância correspondente ao prémio. O(s) Cliente(s) expressamente declara(m) conhecer e aceitar o teor do Contrato de Abertura de Conta de Depósito e Comercialização de Produtos e Serviços, do qual  constam as condições aplicáveis ao produto/serviço ora subscrito, assim como declara(m) ter recebido a FIN genérica.
Quando proceda a alterações no preçário, a CEMG comunicará esse facto aos Clientes, através de referência a inserir ou a acompanhar o extracto com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias sobre a data dessas alterações.
  1) Assinalar quando não autorizado.
O(s) interveniente(s) autoriza(m), desde já, a CEMG a ceder a terceiros, designadamente em favor dos bancos centrais nacionais dos países que adotaram o euro, instituições de crédito e sociedades financeiras nacionais e internacionais, sem quaisquer encargos para o(s) interveniente(s), por uma ou mais vezes, parte ou a totalidade do crédito objecto do presente contrato, que a todo o momento detenha sobre o(s) interveniente(s), na forma e condições que melhor entender, desde que daí não resultem condições mais gravosas para o(s) interveniente(s) do que as ora estabelecidas.
O(s) interveniente(s) renuncia(m) expressamente aos direitos de compensação perante o Banco de Portugal e aos direitos decorrentes das regras de segredo bancário, designadamente consentindo expressamente a que factos ou elementos das relações do cliente com a instituição possam ser revelados para os efeitos previstos no número anterior. 
CARTÃO DE CRÉDITO PARTICULARES
Contrato de Adesão
Cláusulas Gerais
Taxa de Emissão de Cartão Premier (c)
35,00€
Taxa de Emissão de Cartão Classic (c)
17,50€
Taxa de Emissão de Cartão Origem(c)
7,50€
Substituição de Cartão (d)
12,00€
Cópia de Extrato de Conta (b)
10,00€
Pacote Seguros Opção Segura
17,50€
Reatribuição Pin  (c)
10,00€
Comissão de Recuperação de Valores em Dívida (f)
4,000%
Tx. Penalização Anual Situação
Incumprimento (c)
3,000%
Taxa Juro Nominal Anual Classic
10,000%
Taxa Juro Nominal Anual Premier
11,685%
Taxa Juro Nominal Anual Origem
9,900%
TAEG Classic
15,2% 
TAEG Classic (Associados)
14.5%
TAEG Premier 
15,9% 
TAEG Premier (Associados)
14,5% 
TAEG Origem
12,2%
TAEG Origem (Associados)
11,6%
Colocação em Lista Negra  
Nacional  
0,00€
Internacional
0,00 USD
Cópia de Fatura (b) 
Nacional
15,00€
Internacional
15,00€
Taxa de abastecimento em gasolineiras - Nos pagamentos efetuados na zona euro, nos estabelecimentos de venda de combustíveis será aplicada uma comissão suplementar de 0,50 € por pagamento.
(a) Cobrada em 2 semestralidades, com isenção da primeira
(b) Acresce IVA
(c) Acresce Imposto Selo de 4%
(d) Comissão de substituição é isenta por razões não imputáveis ao cliente, designadamente a substituição de cartão originada por falha do sistema, extravio nos correios, captura em ATM por avaria e a motivada por levantamento de bloqueio do cartão, por terem deixado de se verificar os motivos que o determinaram, nomeadamente segurança do cartão, suspeita da sua utilização não autorizada ou fraudulenta.
(e) Abrange:  19 países da Zona Euro (Bélgica, Alemanha, Grécia, Espanha, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Áustria, Portugal, Finlândia, Eslovénia, Chipre, Malta, Eslováquia, Estónia, Letónia e Lituânia), os 9 restantes países da União Europeia (República Checa, Dinamarca, Hungria, Polónia, Suécia, Reino Unido, Bulgária, Roménia e Croácia), e os restantes 3 países do Espaço Económico Europeu (Islândia, Noruega e Liechtenstein).
(f) Percentagem a incidir sobre o valor da prestação vencida e não paga, com um mínimo de 12,00 € e um máximo de 150,00 €.
(g) As anuidades são postecipadas, ou seja, a anuidade é cobrada 12 meses após a data de ativação do cartão e nos aniversários subsequentes.
TAEG calculada em 1 de janeiro de 2018, com base na TAN apresentada, para um exemplo de crédito de 1.500 € e prazo de reembolso de 12 mesesa. Para o cartão Premier a TAEG é calculada para 4.000.
Quando proceda a alterações no preçário, a CEMG comunicará esse facto aos Clientes, através de referência a inserir ou a acompanhar o extrato com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias sobre a data dessas alterações.
Levantamentos a crédito - "Cash advance"
Canal
Comissão
Levantamentos no EEE (e), Suíça, Monaco, 
Balcão
4,00% do valor de levantamento acrescido de 3,75€
San Marino e territórios franceses de Mayotte e Saint Pierre e  Miquelon - Transações em Euros, Coroa Sueca e 
ATM	
4,00% do valor de levantamento acrescido de 3,75€
Leus Romenos
Transferencia de Saldo para conta à ordem (Balcões, Phone 24 e Net24)
4,00% do valor de levantamento acrescido de 3,75€
Outros Levantamentos no
Balcão
4,00% do valor de levantamento acrescido de 3,75€ e da comissão de serviço de pagamentos no EEE (e) Suiça, Mónaco, San Marino e territórios franceses de Mayotte e Saint Pierre e Miquelon de 2,7%
EEE (e), Suíça, Mónaco, San Marino e territórios franceses  de Mayotte e Saint Pierre e Miquelon - Transações em Outra Moeda
ATM	
4,00% do valor de levantamento acrescido de 3,75€ e da comissão de serviço de pagamentos no EEE (e) Suiça, Mónaco, San Marino e territórios franceses de Mayotte e Saint Pierre e Miquelon de 2,7%
Levantamentos no Resto do Mundo
Balcão
4,00% do valor de levantamento acrescido de 3,75€ e da comissão de serviço no Resto do Mundo de 2,7%
ATM	
4,00% do valor de levantamento acrescido de 3,75€ e da comissão de serviço no Resto do Mundo de 2,7%
Compras / Pagamentos    
Canal
Comissão
Pagamentos no EEE (e), Suíça, Mónaco, San Marino e territórios franceses de Mayotte e Saint Pierre e  Miquelon - Transações em Euros, Coroa Sueca e Leus Romenos
POS	
Isento
Outros Pagamentos no EEE (e), Suíça, Mónaco, San Marino e territórios franceses de Mayotte e Saint Pierre e Miquelon  - Transações em Outra Moeda 
POS
1,7%
Pagamentos no Resto do Mundo
POS
2,7%
Acresce Imposto
I.Selo
4%
Legenda: ATM - Caixa Automático [Automated Teller Machine].
                 POS - Terminal de Pagamento Automático [Point of Sale]
Anuidades(g)
Origem
Classic(a)
Premier
1º Titular
28,00€
72,00€
Cartões Adicionais
12,50€
15,00€
1º Titular Associado
20,00€
45,00€
Cartões Adicionais Associados
8,50€
15,00€
Titulares Conta Montepio Esp. Jovem
28,00€
72,00€
Cláusulas Gerais
Penalização por Utilização acima
 do Limite Crédito  (c)
2,50€
Substituição de Cartão (c)
9,50€
Cópia de Extracto de Conta (b)
5,00€
Tx. Penalização Mensal Situação
Incumprimento (c) (d)
(Anual Nominal 12%)
1,000%
Taxa de Juro Mensal (c) 
1,563%
Taxa Juro Nominal Anual
18,753%
TAEG Premier
26,2%
TAEG Classic
18,2%
Colocação em Lista Negra (c)  
Nacional  
25,00€
Internacional
35 USD
Cópia de Factura (b) 
Nacional
3,00€
Internacional
10,00€
Anuidades
Classic (a)
Premier
1º Titular
28,00€
72,00€
Cartões Adicionais
15,00€
1º Titular Associado
20,00€
45,00€
Cartões Adicionais Associados
15,00€
Titulares Conta Montepio Esp. Jovem
28,00€
72,00€
Comissão de Serviço (c)
Espaço Sepa
Resto 
do Mundo
Transacções em Euros
Isento
2,7%
Transacções em outras moedas
1,7%
2,7%
Levantamentos a crédito (Cash Advance)(Acresce 3,33% do valor do levantamento)(c)
Espaço Sepa 
 
Resto 
do Mundo 
Caixas
Levantamento em Euros
1,50€
2,50€
Automáticos
Levantamento em 
outras moedas
2,50€
2,50€
Balcões dos
Levantamento 
em Euros
2,50€
3,50€
Bancos
Levantamento em 
outras moedas
3,50€
3,50€
Taxa de abastecimento em gasolineiras - Nos pagamentos efectuados na zona euro, nos estabelecimentos de venda de combustíveis será aplicada uma comissão suplementar de 0,50 € por pagamento.
(a) Cobrada em 2 semestralidades
(b) Acresce IVA
(c) Acresce Imposto Selo de 4%
(d) Taxa Anual
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