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PROPOSTA DE ADESÃO 
  
CARTÃO PRÉ-PAGO NÃO PERSONALIZADO - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO (FNSBS)

Nº CONTA 
(Preenchimento facultativo)

DADOS IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO REQUISITANTE

Nome Completo:

Nº Doc. Identificação:Data Nascimento:

Estado Civil:  Solteiro(a)  Casado(a)  União Facto  Separado(a) /  
  Divorciado(a)  Viúvo(a)Sexo: Masculino Feminino

Nacionalidade:

NIF:

Morada: Localidade:

Código Postal: Telefone

Telemóvel:  Email:

DATA E ASSINATURAS

Declaro que os dados constantes nesta Proposta de Adesão são verdadeiros e autorizo que sejam confirmados. Subscrevo e aceito as Condições 
Gerais de Utilização do Cartão Pré-Pago, apresentadas nesta Proposta de Adesão, que li integralmente e que aceito.

Data Assinatura (Requisitante)

Montante a carregar no cartão: €      (Máximo de 400€) 
        Comissão sobre o carregamento: 3%
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Nº CLIENTE

Condições Gerais de Utilização do Cartão Pré Pago Não Personalizado FNSBS Montepio
As presentes Condições Gerais de Utilização regulam a utilização do Cartão Pré Pago Não Personalizado Fundação Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, o que implica a leitura e a aceitação das presentes Condições Gerais. 
1. Conceito e comercialização 
1.1. O Cartão Pré Pago Não Personalizado FNSBS, adiante abreviadamente designado por Cartão, é um Cartão pré-pago, 
recarregável e não nominativo, emitido pela Caixa Económica Montepio Geral, com sede na Rua Áurea, números 219 a 241, em 
Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500792615, 
adiante designada por CEMG, cuja atividade está sujeita à supervisão do Banco de Portugal, com sede em Lisboa, na Rua do Ouro, 
número 27, entidade junto da qual a CEMG está registada com o número 36. 
1.2. Para efeitos das presentes Condições Gerais, considera-se como Adquirente a pessoa que adquire o Cartão que vai permitir ao 
seu portador (adiante designado por Utilizador, que pode ou não ser o Adquirente) movimentar a Conta-Cartão na medida em que 
esta tenha saldo disponível. 
1.3. O Cartão não obriga à abertura de qualquer conta bancária ou à celebração de qualquer contrato adicional com a CEMG. 
1.4. O Cartão é comercializado em qualquer balcão da CEMG. 
1.5. O Cartão pode ser utilizado como meio de pagamento na aquisição de bens e/ou serviços nos estabelecimentos aderentes à rede 
da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso. 
2. Ativação e carregamento 
2.1. Para que o Cartão possa começar a ser utilizado deverá ser assegurado que o mesmo se encontra ativado. Para esse efeito: 
2.1.a) Se o Cartão for comprado pessoalmente, será entregue ao Adquirente/Utilizador já ativado pelo que não será necessário 
proceder à sua ativação. 
2.1.b) Logo que esteja na sua posse, o Utilizador deverá assinar imediatamente o cartão no respetivo painel de assinatura. 
2.2. O Cartão não se poderá utilizar se o mesmo não tiver sido previamente activado, devendo o mesmo ser activado, quando enviado 
para o Adquirente em estado inactivo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após o que será cancelado automaticamente, podendo 
o saldo da Conta-Cartão ser recuperado nos termos previstos nas presentes Condições Gerais. 
2.3. O Cartão poderá ser carregado com um montante mínimo definido em preçário até € 400,00 (quatrocentos euros), aos balcões da 
CEMG, na rede Chave24, mediante a operação de Pagamento de Serviços em qualquer Caixa Automático da Rede Multibanco (ATM) 
ou Serviço Montepio24, constando a entidade e referência atribuídas para esse efeito, no verso do cartão. 
2.4. A Conta-Cartão poderá ser posteriormente carregada pelos meios mencionados no ponto anterior, sempre que o Utilizador o 
desejar e dentro do prazo de validade constante do cartão, existindo, ainda, a possibilidade de proceder a carregamentos agendados. 
2.5. Em caso de erro na introdução da entidade e referência ou na indicação do montante de carregamento, não será efetuada a 
devolução ou o estorno de qualquer verba. 
2.6. O montante carregado ficará imediatamente disponível. 
3.  Utilização 
3.1. O Cartão constitui um meio de pagamento que permite ao seu Utilizador a aquisição de bens ou serviços nas entidades 
aderentes, até ao limite do saldo em cada momento disponível na Conta-Cartão. 
3.2. Antes de realizar um pagamento com o Cartão, o Utilizador deverá conhecer o Saldo remanescente no Cartão e garantir que o 
mesmo é suficiente para a transação que pretende fazer. 
3.3. As transações realizadas com o Cartão serão imediatamente deduzidas ao Saldo. 
3.4. Para realizar uma transação: 
3.4.a) Numa loja física, o Utilizador deverá apresentar o Cartão, conferir e autorizar o valor da transação através da introdução do seu 
código de identificação pessoal (PIN) e assinar o talão que é emitido pelo Terminal com a mesma assinatura que tem no cartão. 
3.5. Não são permitidas transações efetuadas em Terminais de Pagamento offline bem como ordens de pagamento recorrente. 
3.6. A utilização do Cartão para pagamentos corresponde a uma ordem de transferência e é irrevogável. 
4. Valor máximo de utilização 
4.1. Antes de efetuar qualquer utilização do Cartão, o Utilizador deverá assegurar-se de que o mesmo contém saldo disponível. 
4.2. O Cartão permite ao Utilizador adquirir bens e/ou serviços cujo valor não exceda o saldo em cada momento disponível, sendo o 
valor de cada uma das aquisições efetuadas deduzido ao saldo da Conta-Cartão. 
4.3. O valor do Saldo Inicial do Cartão é escolhido pelo Adquirente no momento da sua aquisição de acordo com as opções 
disponíveis, sendo, neste momento do montante máximo de € 400,00 (quatrocentos euros), sem prejuízo de se poder vir, legal ou 
regulamentarmente, a prever um montante máximo superior ao atualmente permitido por lei. 
4.4. Na eventualidade de se vir a permitir, legal ou regulamentarmente, carregar um montante máximo superior neste tipo de cartão, 
passará a ser esse o limite máximo de carregamento disponível para o Cartão, dependendo do Utilizador, sem necessidade de 
qualquer comunicação ao Utilizador. 
5. Saldo da conta-cartão 
O saldo da Conta-Cartão associada ao Cartão pode ser consultado pelo Utilizador em qualquer balcão da CEMG, ATM da Rede SIBS, 
ou através do Serviço Montepio24 para o número indicado na documentação remetida para o Cliente, devendo ser seguidos os 
passos descritos na mesma. 
6. Validade do cartão  
6.1. O Cartão tem o prazo de validade que nele se encontra gravado, após o que será desativado, sem possibilidade de renovação, 
devendo o Utilizador proceder à sua inutilização.  
6.2. O eventual saldo remanescente na Conta-Cartão, no final da respetiva validade, não será passível de ser utilizado podendo, 
contudo, ser recuperado pelo Utilizador até ao prazo de sessenta (sessenta) dias, mediante envio de solicitação expressa, por 
escrito, à CEMG, e de pagamento de comissão afixada em preçário. 
7. Segurança e cuidados a ter com o cartão 
7.1. Para evitar o uso fraudulento do Cartão, deverão ser tomadas as seguintes precauções: 
7.1.a) O Utilizador deverá assiná-lo logo após a sua receção, mesmo que não tenha o propósito de o utilizar de imediato; 
7.1.b) O PIN atribuído deverá ser mantido secreto. 
7.2. O Utilizador do Cartão deverá tomar todas as medidas adequadas para garantir a segurança do cartão e do respetivo PIN, 
nomeadamente: 
7.2.a) Não permitir a utilização do Cartão a terceiros; 
7.2.b) Não transmitir o PIN a terceiros; 
7.2.c) Memorizar o PIN, abstendo-se de o anotar, sugerindo-se que altere o PIN para um número de fácil memorização em qualquer 
ATM; 
7.2.d) Não guardar nem registar o PIN de uma forma que possa ser inteligível ou em local acessível a terceiros nem em algo que 
guarde ou transporte juntamente com o Cartão.
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Nº CLIENTE

Condições Gerais de Utilização do Cartão Pré Pago Não Personalizado FNSBS Montepio
7.3. Em caso de perda, extravio, furto, roubo, ou deterioração do cartão ou do código PIN, o Utilizador deverá informar, de imediato, a 
CEMG, mediante contacto telefónico para o número 707 20 20 24 ou 351 217 241 624 (do estrangeiro) e solicitar que o mesmo seja 
cancelado, após o que o cartão será desativado. 
7.4. O Cartão é um Cartão pré-pago recarregável e não nominativo, sendo o Utilizador, ou o Adquirente enquanto estiver na posse do 
cartão, responsável pela sua guarda, utilização e manutenção correctas, não se responsabilizando a CEMG, em caso de sua 
deterioração, perda, extravio, furto, roubo ou, ainda, do código PIN. 
8. Cancelamento e resgate do saldo 
8.1. Após o final do prazo de validade do Cartão, o Utilizador poderá solicitar o cancelamento do Cartão e resgatar a totalidade do 
saldo, devendo pagar um custo constante do preçário da CEMG aplicável, o qual será descontado ao valor do saldo a resgatar. 
8.2. Para o efeito, o Utilizador deverá solicitar expressamente à CEMG, por escrito, o cancelamento e resgate do saldo, o qual 
ser-lhe-á devolvido em moedas e notas de banco ou por transferência bancária, devolvendo o Cartão inutilizado e, quando aplicável, 
indicando o NIB da conta bancária para onde será transferido o saldo, deduzido do custo acima indicado. 
9. Custos associados ao cartão 
9.1. O valor correspondente à comissão de emissão do cartão será o indicado, em cada momento, no Preçário CEMG publicitado, 
sendo o pagamento da mesma devido, em momento prévio à primeira utilização do Cartão. 
9.2. A utilização do Cartão não implicará o pagamento de qualquer mensalidade para o Utilizador. 
9.3. Em caso de deterioração, o Cartão poderá ser substituído junto dos balcões da CEMG, mediante o pagamento do valor em cada 
momento constante do preçário. 
9.4. O saldo existente no cartão desativado, nos termos do ponto anterior, será transferido para o novo cartão. 
9.5. O preçário neste momento aplicável ao Cartão e operações com o mesmo relacionadas, constam da proposta de adesão. 
10. Alterações 
A CEMG reserva-se o direito de alterar unilateralmente o disposto nas presentes "Condições Gerais", mediante comunicação a 
disponibilizar no endereço www.montepio.pt, página de acesso livre sem necessidade de registo prévio pelos interessados, com 30 
(trinta) dias de antecedência relativamente ao início de produção dos respetivos efeitos. 
11. Reclamações 
11.1. Sem prejuízo do legalmente estabelecido quanto ao Livro de Reclamações, a CEMG disponibiliza um serviço que analisa as 
reclamações efetuadas sempre que se considere ter existido alguma irregularidade na proteção de interesses legítimos ou 
incumprimento de obrigações por parte da CEMG. 
11.2. Quaisquer reclamações podem ser apresentadas junto dos balcões da CEMG, através dos canais telemáticos ou, ainda, através 
do serviço de Procuradoria do Cliente, cujos contactos são os seguintes: Gabinete de Procuradoria do Cliente, Rua de São José, 213, 
5.º, 1169-057 Lisboa, ou, através do Fax 213249201, ou, ainda pelo E-Mail: ProcuradoriaCliente@montepio.pt. 
11.3. Em qualquer caso, existe sempre o direito de reclamação junto da Autoridade de Supervisão no endereço: Banco de Portugal, 
Apartado 2240,1106-001 Lisboa, ou por quaisquer outros meios de contacto disponíveis. 
12. Lei aplicável 
As presentes Condições Gerais regem-se pelo direito português. Os eventuais conflitos poderão ser dirimidos por meios extrajudiciais, 
através do recurso aos Centros de Arbitragem nos termos legalmente aplicáveis.

Nº CONTA 
(Preenchimento facultativo)

Preçário

Comissões

Em % Euros (Min/Máx)

Acresce Outras

Imposto Condições

Cartões Pré Pagos

Taxa de emissão --- 0,00 € --- ---

Anuidade --- 0,00 € --- ---

Desvio de cartão para balcão --- 0,00 € --- ---

Comissão de resgate de valores para conta D. Ordem --- 5,00 € I.Selo (a) ---

Reatribuição de PIN --- 3,50 € I.Selo (a) ---

Carregamentos

Via Net24 e Chave24 3 % --- I.Selo (a) ---

Via pagamento de serviços (ATM e MBSpot) 3 % --- I.Selo (a) ---

Ao balcão 3 % --- I.Selo (a) ---

Reemissão de extrato de movimentos

Movimentos efetuados nos 3 meses anteriores (inclusive) --- 5,00 € I.Selo (a) ---

Movimentos efetuados superiores a 3 meses --- 15,00 € I.Selo (a) ---

Fotocópia de faturas do cartão de débito (por cartão)

Nacionais --- 3,00 € IVA (b) ---

Internacionais --- 10,00 € IVA (b) ---

Nota: quando referido "debitar na DO", o mesmo é dizer que poderá ser pago em numerário ao balcão.

(a) Imposto de Selo - 4%

(b) IVA - 16% / 23%
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Nº CLIENTE

Condições Gerais de Utilização do Cartão Pré Pago Não Personalizado FNSBS Montepio
As presentes Condições Gerais de Utilização regulam a utilização do Cartão Pré Pago Não Personalizado Fundação Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, o que implica a leitura e a aceitação das presentes Condições Gerais. 
1. Conceito e comercialização 
1.1. O Cartão Pré Pago Não Personalizado FNSBS, adiante abreviadamente designado por Cartão, é um Cartão pré-pago, 
recarregável e não nominativo, emitido pela Caixa Económica Montepio Geral, com sede na Rua Áurea, números 219 a 241, em 
Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500792615, 
adiante designada por CEMG, cuja atividade está sujeita à supervisão do Banco de Portugal, com sede em Lisboa, na Rua do Ouro, 
número 27, entidade junto da qual a CEMG está registada com o número 36. 
1.2. Para efeitos das presentes Condições Gerais, considera-se como Adquirente a pessoa que adquire o Cartão que vai permitir ao 
seu portador (adiante designado por Utilizador, que pode ou não ser o Adquirente) movimentar a Conta-Cartão na medida em que 
esta tenha saldo disponível. 
1.3. O Cartão não obriga à abertura de qualquer conta bancária ou à celebração de qualquer contrato adicional com a CEMG. 
1.4. O Cartão é comercializado em qualquer balcão da CEMG. 
1.5. O Cartão pode ser utilizado como meio de pagamento na aquisição de bens e/ou serviços nos estabelecimentos aderentes à rede 
da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso. 
2. Ativação e carregamento 
2.1. Para que o Cartão possa começar a ser utilizado deverá ser assegurado que o mesmo se encontra ativado. Para esse efeito: 
2.1.a) Se o Cartão for comprado pessoalmente, será entregue ao Adquirente/Utilizador já ativado pelo que não será necessário 
proceder à sua ativação. 
2.1.b) Logo que esteja na sua posse, o Utilizador deverá assinar imediatamente o cartão no respetivo painel de assinatura. 
2.2. O Cartão não se poderá utilizar se o mesmo não tiver sido previamente activado, devendo o mesmo ser activado, quando enviado 
para o Adquirente em estado inactivo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após o que será cancelado automaticamente, podendo 
o saldo da Conta-Cartão ser recuperado nos termos previstos nas presentes Condições Gerais. 
2.3. O Cartão poderá ser carregado com um montante mínimo definido em preçário até € 400,00 (quatrocentos euros), aos balcões da 
CEMG, na rede Chave24, mediante a operação de Pagamento de Serviços em qualquer Caixa Automático da Rede Multibanco (ATM) 
ou Serviço Montepio24, constando a entidade e referência atribuídas para esse efeito, no verso do cartão. 
2.4. A Conta-Cartão poderá ser posteriormente carregada pelos meios mencionados no ponto anterior, sempre que o Utilizador o 
desejar e dentro do prazo de validade constante do cartão, existindo, ainda, a possibilidade de proceder a carregamentos agendados. 
2.5. Em caso de erro na introdução da entidade e referência ou na indicação do montante de carregamento, não será efetuada a 
devolução ou o estorno de qualquer verba. 
2.6. O montante carregado ficará imediatamente disponível. 
3.  Utilização 
3.1. O Cartão constitui um meio de pagamento que permite ao seu Utilizador a aquisição de bens ou serviços nas entidades 
aderentes, até ao limite do saldo em cada momento disponível na Conta-Cartão. 
3.2. Antes de realizar um pagamento com o Cartão, o Utilizador deverá conhecer o Saldo remanescente no Cartão e garantir que o 
mesmo é suficiente para a transação que pretende fazer. 
3.3. As transações realizadas com o Cartão serão imediatamente deduzidas ao Saldo. 
3.4. Para realizar uma transação: 
3.4.a) Numa loja física, o Utilizador deverá apresentar o Cartão, conferir e autorizar o valor da transação através da introdução do seu 
código de identificação pessoal (PIN) e assinar o talão que é emitido pelo Terminal com a mesma assinatura que tem no cartão. 
3.5. Não são permitidas transações efetuadas em Terminais de Pagamento offline bem como ordens de pagamento recorrente. 
3.6. A utilização do Cartão para pagamentos corresponde a uma ordem de transferência e é irrevogável. 
4. Valor máximo de utilização 
4.1. Antes de efetuar qualquer utilização do Cartão, o Utilizador deverá assegurar-se de que o mesmo contém saldo disponível. 
4.2. O Cartão permite ao Utilizador adquirir bens e/ou serviços cujo valor não exceda o saldo em cada momento disponível, sendo o 
valor de cada uma das aquisições efetuadas deduzido ao saldo da Conta-Cartão. 
4.3. O valor do Saldo Inicial do Cartão é escolhido pelo Adquirente no momento da sua aquisição de acordo com as opções 
disponíveis, sendo, neste momento do montante máximo de € 400,00 (quatrocentos euros), sem prejuízo de se poder vir, legal ou 
regulamentarmente, a prever um montante máximo superior ao atualmente permitido por lei. 
4.4. Na eventualidade de se vir a permitir, legal ou regulamentarmente, carregar um montante máximo superior neste tipo de cartão, 
passará a ser esse o limite máximo de carregamento disponível para o Cartão, dependendo do Utilizador, sem necessidade de 
qualquer comunicação ao Utilizador. 
5. Saldo da conta-cartão 
O saldo da Conta-Cartão associada ao Cartão pode ser consultado pelo Utilizador em qualquer balcão da CEMG, ATM da Rede SIBS, 
ou através do Serviço Montepio24 para o número indicado na documentação remetida para o Cliente, devendo ser seguidos os 
passos descritos na mesma. 
6. Validade do cartão  
6.1. O Cartão tem o prazo de validade que nele se encontra gravado, após o que será desativado, sem possibilidade de renovação, 
devendo o Utilizador proceder à sua inutilização.  
6.2. O eventual saldo remanescente na Conta-Cartão, no final da respetiva validade, não será passível de ser utilizado podendo, 
contudo, ser recuperado pelo Utilizador até ao prazo de sessenta (sessenta) dias, mediante envio de solicitação expressa, por 
escrito, à CEMG, e de pagamento de comissão afixada em preçário. 
7. Segurança e cuidados a ter com o cartão 
7.1. Para evitar o uso fraudulento do Cartão, deverão ser tomadas as seguintes precauções: 
7.1.a) O Utilizador deverá assiná-lo logo após a sua receção, mesmo que não tenha o propósito de o utilizar de imediato; 
7.1.b) O PIN atribuído deverá ser mantido secreto. 
7.2. O Utilizador do Cartão deverá tomar todas as medidas adequadas para garantir a segurança do cartão e do respetivo PIN, 
nomeadamente: 
7.2.a) Não permitir a utilização do Cartão a terceiros; 
7.2.b) Não transmitir o PIN a terceiros; 
7.2.c) Memorizar o PIN, abstendo-se de o anotar, sugerindo-se que altere o PIN para um número de fácil memorização em qualquer 
ATM; 
7.2.d) Não guardar nem registar o PIN de uma forma que possa ser inteligível ou em local acessível a terceiros nem em algo que 
guarde ou transporte juntamente com o Cartão.

Nº CONTA 
(Preenchimento facultativo)

Pág.1/2



3040010025 V001201503 Documento para o CLIENTE

Nº CLIENTE

Condições Gerais de Utilização do Cartão Pré Pago Não Personalizado FNSBS Montepio
7.3. Em caso de perda, extravio, furto, roubo, ou deterioração do cartão ou do código PIN, o Utilizador deverá informar, de imediato, a 
CEMG, mediante contacto telefónico para o número 707 20 20 24 ou 351 217 241 624 (do estrangeiro) e solicitar que o mesmo seja 
cancelado, após o que o cartão será desativado. 
7.4. O Cartão é um Cartão pré-pago recarregável e não nominativo, sendo o Utilizador, ou o Adquirente enquanto estiver na posse do 
cartão, responsável pela sua guarda, utilização e manutenção correctas, não se responsabilizando a CEMG, em caso de sua 
deterioração, perda, extravio, furto, roubo ou, ainda, do código PIN. 
8. Cancelamento e resgate do saldo 
8.1. Após o final do prazo de validade do Cartão, o Utilizador poderá solicitar o cancelamento do Cartão e resgatar a totalidade do 
saldo, devendo pagar um custo constante do preçário da CEMG aplicável, o qual será descontado ao valor do saldo a resgatar. 
8.2. Para o efeito, o Utilizador deverá solicitar expressamente à CEMG, por escrito, o cancelamento e resgate do saldo, o qual 
ser-lhe-á devolvido em moedas e notas de banco ou por transferência bancária, devolvendo o Cartão inutilizado e, quando aplicável, 
indicando o NIB da conta bancária para onde será transferido o saldo, deduzido do custo acima indicado. 
9. Custos associados ao cartão 
9.1. O valor correspondente à comissão de emissão do cartão será o indicado, em cada momento, no Preçário CEMG publicitado, 
sendo o pagamento da mesma devido, em momento prévio à primeira utilização do Cartão. 
9.2. A utilização do Cartão não implicará o pagamento de qualquer mensalidade para o Utilizador. 
9.3. Em caso de deterioração, o Cartão poderá ser substituído junto dos balcões da CEMG, mediante o pagamento do valor em cada 
momento constante do preçário. 
9.4. O saldo existente no cartão desativado, nos termos do ponto anterior, será transferido para o novo cartão. 
9.5. O preçário neste momento aplicável ao Cartão e operações com o mesmo relacionadas, constam da proposta de adesão. 
10. Alterações 
A CEMG reserva-se o direito de alterar unilateralmente o disposto nas presentes "Condições Gerais", mediante comunicação a 
disponibilizar no endereço www.montepio.pt, página de acesso livre sem necessidade de registo prévio pelos interessados, com 30 
(trinta) dias de antecedência relativamente ao início de produção dos respetivos efeitos. 
11. Reclamações 
11.1. Sem prejuízo do legalmente estabelecido quanto ao Livro de Reclamações, a CEMG disponibiliza um serviço que analisa as 
reclamações efetuadas sempre que se considere ter existido alguma irregularidade na proteção de interesses legítimos ou 
incumprimento de obrigações por parte da CEMG. 
11.2. Quaisquer reclamações podem ser apresentadas junto dos balcões da CEMG, através dos canais telemáticos ou, ainda, através 
do serviço de Procuradoria do Cliente, cujos contactos são os seguintes: Gabinete de Procuradoria do Cliente, Rua de São José, 213, 
5.º, 1169-057 Lisboa, ou, através do Fax 213249201, ou, ainda pelo E-Mail: ProcuradoriaCliente@montepio.pt. 
11.3. Em qualquer caso, existe sempre o direito de reclamação junto da Autoridade de Supervisão no endereço: Banco de Portugal, 
Apartado 2240,1106-001 Lisboa, ou por quaisquer outros meios de contacto disponíveis. 
12. Lei aplicável 
As presentes Condições Gerais regem-se pelo direito português. Os eventuais conflitos poderão ser dirimidos por meios extrajudiciais, 
através do recurso aos Centros de Arbitragem nos termos legalmente aplicáveis.

Nº CONTA 
(Preenchimento facultativo)

Preçário

Comissões

Em % Euros (Min/Máx)

Acresce Outras

Imposto Condições

Cartões Pré Pagos

Taxa de emissão --- 0,00 € --- ---

Anuidade --- 0,00 € --- ---

Desvio de cartão para balcão --- 0,00 € --- ---

Comissão de resgate de valores para conta D. Ordem --- 5,00 € I.Selo (a) ---

Reatribuição de PIN --- 3,50 € I.Selo (a) ---

Carregamentos

Via Net24 e Chave24 3 % --- I.Selo (a) ---

Via pagamento de serviços (ATM e MBSpot) 3 % --- I.Selo (a) ---

Ao balcão 3 % --- I.Selo (a) ---

Reemissão de extrato de movimentos

Movimentos efetuados nos 3 meses anteriores (inclusive) --- 5,00 € I.Selo (a) ---

Movimentos efetuados superiores a 3 meses --- 15,00 € I.Selo (a) ---

Fotocópia de faturas do cartão de débito (por cartão)

Nacionais --- 3,00 € IVA (b) ---

Internacionais --- 10,00 € IVA (b) ---

Nota: quando referido "debitar na DO", o mesmo é dizer que poderá ser pago em numerário ao balcão.

(a) Imposto de Selo - 4%

(b) IVA - 16% / 23%
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PROPOSTA DE ADESÃO
 
CARTÃO PRÉ-PAGO NÃO PERSONALIZADO - FUNDAÇÃO NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO (FNSBS)
DADOS IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO REQUISITANTE
Estado Civil:
Sexo:
DATA E ASSINATURAS
Declaro que os dados constantes nesta Proposta de Adesão são verdadeiros e autorizo que sejam confirmados. Subscrevo e aceito as Condições Gerais de Utilização do Cartão Pré-Pago, apresentadas nesta Proposta de Adesão, que li integralmente e que aceito.
€      (Máximo de 400€)
        Comissão sobre o carregamento: 3%
Condições Gerais de Utilização do Cartão Pré Pago Não Personalizado FNSBS Montepio
As presentes Condições Gerais de Utilização regulam a utilização do Cartão Pré Pago Não Personalizado Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, o que implica a leitura e a aceitação das presentes Condições Gerais.
1. Conceito e comercialização
1.1. O Cartão Pré Pago Não Personalizado FNSBS, adiante abreviadamente designado por Cartão, é um Cartão pré-pago, recarregável e não nominativo, emitido pela Caixa Económica Montepio Geral, com sede na Rua Áurea, números 219 a 241, em Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500792615, adiante designada por CEMG, cuja atividade está sujeita à supervisão do Banco de Portugal, com sede em Lisboa, na Rua do Ouro, número 27, entidade junto da qual a CEMG está registada com o número 36.
1.2. Para efeitos das presentes Condições Gerais, considera-se como Adquirente a pessoa que adquire o Cartão que vai permitir ao seu portador (adiante designado por Utilizador, que pode ou não ser o Adquirente) movimentar a Conta-Cartão na medida em que esta tenha saldo disponível.
1.3. O Cartão não obriga à abertura de qualquer conta bancária ou à celebração de qualquer contrato adicional com a CEMG.
1.4. O Cartão é comercializado em qualquer balcão da CEMG.
1.5. O Cartão pode ser utilizado como meio de pagamento na aquisição de bens e/ou serviços nos estabelecimentos aderentes à rede da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso.
2. Ativação e carregamento
2.1. Para que o Cartão possa começar a ser utilizado deverá ser assegurado que o mesmo se encontra ativado. Para esse efeito:
2.1.a) Se o Cartão for comprado pessoalmente, será entregue ao Adquirente/Utilizador já ativado pelo que não será necessário proceder à sua ativação.
2.1.b) Logo que esteja na sua posse, o Utilizador deverá assinar imediatamente o cartão no respetivo painel de assinatura.
2.2. O Cartão não se poderá utilizar se o mesmo não tiver sido previamente activado, devendo o mesmo ser activado, quando enviado para o Adquirente em estado inactivo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após o que será cancelado automaticamente, podendo o saldo da Conta-Cartão ser recuperado nos termos previstos nas presentes Condições Gerais.
2.3. O Cartão poderá ser carregado com um montante mínimo definido em preçário até € 400,00 (quatrocentos euros), aos balcões da CEMG, na rede Chave24, mediante a operação de Pagamento de Serviços em qualquer Caixa Automático da Rede Multibanco (ATM) ou Serviço Montepio24, constando a entidade e referência atribuídas para esse efeito, no verso do cartão.
2.4. A Conta-Cartão poderá ser posteriormente carregada pelos meios mencionados no ponto anterior, sempre que o Utilizador o desejar e dentro do prazo de validade constante do cartão, existindo, ainda, a possibilidade de proceder a carregamentos agendados.
2.5. Em caso de erro na introdução da entidade e referência ou na indicação do montante de carregamento, não será efetuada a devolução ou o estorno de qualquer verba.
2.6. O montante carregado ficará imediatamente disponível.
3.  Utilização
3.1. O Cartão constitui um meio de pagamento que permite ao seu Utilizador a aquisição de bens ou serviços nas entidades aderentes, até ao limite do saldo em cada momento disponível na Conta-Cartão.
3.2. Antes de realizar um pagamento com o Cartão, o Utilizador deverá conhecer o Saldo remanescente no Cartão e garantir que o mesmo é suficiente para a transação que pretende fazer.
3.3. As transações realizadas com o Cartão serão imediatamente deduzidas ao Saldo.
3.4. Para realizar uma transação:
3.4.a) Numa loja física, o Utilizador deverá apresentar o Cartão, conferir e autorizar o valor da transação através da introdução do seu código de identificação pessoal (PIN) e assinar o talão que é emitido pelo Terminal com a mesma assinatura que tem no cartão.
3.5. Não são permitidas transações efetuadas em Terminais de Pagamento offline bem como ordens de pagamento recorrente.
3.6. A utilização do Cartão para pagamentos corresponde a uma ordem de transferência e é irrevogável.
4. Valor máximo de utilização
4.1. Antes de efetuar qualquer utilização do Cartão, o Utilizador deverá assegurar-se de que o mesmo contém saldo disponível.
4.2. O Cartão permite ao Utilizador adquirir bens e/ou serviços cujo valor não exceda o saldo em cada momento disponível, sendo o valor de cada uma das aquisições efetuadas deduzido ao saldo da Conta-Cartão.
4.3. O valor do Saldo Inicial do Cartão é escolhido pelo Adquirente no momento da sua aquisição de acordo com as opções disponíveis, sendo, neste momento do montante máximo de € 400,00 (quatrocentos euros), sem prejuízo de se poder vir, legal ou regulamentarmente, a prever um montante máximo superior ao atualmente permitido por lei.
4.4. Na eventualidade de se vir a permitir, legal ou regulamentarmente, carregar um montante máximo superior neste tipo de cartão, passará a ser esse o limite máximo de carregamento disponível para o Cartão, dependendo do Utilizador, sem necessidade de qualquer comunicação ao Utilizador.
5. Saldo da conta-cartão
O saldo da Conta-Cartão associada ao Cartão pode ser consultado pelo Utilizador em qualquer balcão da CEMG, ATM da Rede SIBS, ou através do Serviço Montepio24 para o número indicado na documentação remetida para o Cliente, devendo ser seguidos os passos descritos na mesma.
6. Validade do cartão 
6.1. O Cartão tem o prazo de validade que nele se encontra gravado, após o que será desativado, sem possibilidade de renovação, devendo o Utilizador proceder à sua inutilização. 
6.2. O eventual saldo remanescente na Conta-Cartão, no final da respetiva validade, não será passível de ser utilizado podendo, contudo, ser recuperado pelo Utilizador até ao prazo de sessenta (sessenta) dias, mediante envio de solicitação expressa, por escrito, à CEMG, e de pagamento de comissão afixada em preçário.
7. Segurança e cuidados a ter com o cartão
7.1. Para evitar o uso fraudulento do Cartão, deverão ser tomadas as seguintes precauções:
7.1.a) O Utilizador deverá assiná-lo logo após a sua receção, mesmo que não tenha o propósito de o utilizar de imediato;
7.1.b) O PIN atribuído deverá ser mantido secreto.
7.2. O Utilizador do Cartão deverá tomar todas as medidas adequadas para garantir a segurança do cartão e do respetivo PIN, nomeadamente:
7.2.a) Não permitir a utilização do Cartão a terceiros;
7.2.b) Não transmitir o PIN a terceiros;
7.2.c) Memorizar o PIN, abstendo-se de o anotar, sugerindo-se que altere o PIN para um número de fácil memorização em qualquer ATM;
7.2.d) Não guardar nem registar o PIN de uma forma que possa ser inteligível ou em local acessível a terceiros nem em algo que guarde ou transporte juntamente com o Cartão.
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7.3. Em caso de perda, extravio, furto, roubo, ou deterioração do cartão ou do código PIN, o Utilizador deverá informar, de imediato, a CEMG, mediante contacto telefónico para o número 707 20 20 24 ou 351 217 241 624 (do estrangeiro) e solicitar que o mesmo seja cancelado, após o que o cartão será desativado.
7.4. O Cartão é um Cartão pré-pago recarregável e não nominativo, sendo o Utilizador, ou o Adquirente enquanto estiver na posse do cartão, responsável pela sua guarda, utilização e manutenção correctas, não se responsabilizando a CEMG, em caso de sua deterioração, perda, extravio, furto, roubo ou, ainda, do código PIN.
8. Cancelamento e resgate do saldo
8.1. Após o final do prazo de validade do Cartão, o Utilizador poderá solicitar o cancelamento do Cartão e resgatar a totalidade do saldo, devendo pagar um custo constante do preçário da CEMG aplicável, o qual será descontado ao valor do saldo a resgatar.
8.2. Para o efeito, o Utilizador deverá solicitar expressamente à CEMG, por escrito, o cancelamento e resgate do saldo, o qual ser-lhe-á devolvido em moedas e notas de banco ou por transferência bancária, devolvendo o Cartão inutilizado e, quando aplicável, indicando o NIB da conta bancária para onde será transferido o saldo, deduzido do custo acima indicado.
9. Custos associados ao cartão
9.1. O valor correspondente à comissão de emissão do cartão será o indicado, em cada momento, no Preçário CEMG publicitado, sendo o pagamento da mesma devido, em momento prévio à primeira utilização do Cartão.
9.2. A utilização do Cartão não implicará o pagamento de qualquer mensalidade para o Utilizador.
9.3. Em caso de deterioração, o Cartão poderá ser substituído junto dos balcões da CEMG, mediante o pagamento do valor em cada momento constante do preçário.
9.4. O saldo existente no cartão desativado, nos termos do ponto anterior, será transferido para o novo cartão.
9.5. O preçário neste momento aplicável ao Cartão e operações com o mesmo relacionadas, constam da proposta de adesão.
10. Alterações
A CEMG reserva-se o direito de alterar unilateralmente o disposto nas presentes "Condições Gerais", mediante comunicação a disponibilizar no endereço www.montepio.pt, página de acesso livre sem necessidade de registo prévio pelos interessados, com 30 (trinta) dias de antecedência relativamente ao início de produção dos respetivos efeitos.
11. Reclamações
11.1. Sem prejuízo do legalmente estabelecido quanto ao Livro de Reclamações, a CEMG disponibiliza um serviço que analisa as reclamações efetuadas sempre que se considere ter existido alguma irregularidade na proteção de interesses legítimos ou incumprimento de obrigações por parte da CEMG.
11.2. Quaisquer reclamações podem ser apresentadas junto dos balcões da CEMG, através dos canais telemáticos ou, ainda, através do serviço de Procuradoria do Cliente, cujos contactos são os seguintes: Gabinete de Procuradoria do Cliente, Rua de São José, 213, 5.º, 1169-057 Lisboa, ou, através do Fax 213249201, ou, ainda pelo E-Mail: ProcuradoriaCliente@montepio.pt.
11.3. Em qualquer caso, existe sempre o direito de reclamação junto da Autoridade de Supervisão no endereço: Banco de Portugal, Apartado 2240,1106-001 Lisboa, ou por quaisquer outros meios de contacto disponíveis.
12. Lei aplicável
As presentes Condições Gerais regem-se pelo direito português. Os eventuais conflitos poderão ser dirimidos por meios extrajudiciais, através do recurso aos Centros de Arbitragem nos termos legalmente aplicáveis.
Preçário
Comissões
Em %
Euros (Min/Máx)
Acresce
Outras
Imposto
Condições
Cartões Pré Pagos
Taxa de emissão
---
0,00 €
---
---
Anuidade
---
0,00 €
---
---
Desvio de cartão para balcão
---
0,00 €
---
---
Comissão de resgate de valores para conta D. Ordem
---
5,00 €
I.Selo (a)
---
Reatribuição de PIN
---
3,50 €
I.Selo (a)
---
Carregamentos
Via Net24 e Chave24
3 %
---
I.Selo (a)
---
Via pagamento de serviços (ATM e MBSpot)
3 %
---
I.Selo (a)
---
Ao balcão
3 %
---
I.Selo (a)
---
Reemissão de extrato de movimentos
Movimentos efetuados nos 3 meses anteriores (inclusive)
---
5,00 €
I.Selo (a)
---
Movimentos efetuados superiores a 3 meses
---
15,00 €
I.Selo (a)
---
Fotocópia de faturas do cartão de débito (por cartão)
Nacionais
---
3,00 €
IVA (b)
---
Internacionais
---
10,00 €
IVA (b)
---
Nota: quando referido "debitar na DO", o mesmo é dizer que poderá ser pago em numerário ao balcão.
(a) Imposto de Selo - 4%
(b) IVA - 16% / 23%
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As presentes Condições Gerais de Utilização regulam a utilização do Cartão Pré Pago Não Personalizado Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, o que implica a leitura e a aceitação das presentes Condições Gerais.
1. Conceito e comercialização
1.1. O Cartão Pré Pago Não Personalizado FNSBS, adiante abreviadamente designado por Cartão, é um Cartão pré-pago, recarregável e não nominativo, emitido pela Caixa Económica Montepio Geral, com sede na Rua Áurea, números 219 a 241, em Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500792615, adiante designada por CEMG, cuja atividade está sujeita à supervisão do Banco de Portugal, com sede em Lisboa, na Rua do Ouro, número 27, entidade junto da qual a CEMG está registada com o número 36.
1.2. Para efeitos das presentes Condições Gerais, considera-se como Adquirente a pessoa que adquire o Cartão que vai permitir ao seu portador (adiante designado por Utilizador, que pode ou não ser o Adquirente) movimentar a Conta-Cartão na medida em que esta tenha saldo disponível.
1.3. O Cartão não obriga à abertura de qualquer conta bancária ou à celebração de qualquer contrato adicional com a CEMG.
1.4. O Cartão é comercializado em qualquer balcão da CEMG.
1.5. O Cartão pode ser utilizado como meio de pagamento na aquisição de bens e/ou serviços nos estabelecimentos aderentes à rede da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso.
2. Ativação e carregamento
2.1. Para que o Cartão possa começar a ser utilizado deverá ser assegurado que o mesmo se encontra ativado. Para esse efeito:
2.1.a) Se o Cartão for comprado pessoalmente, será entregue ao Adquirente/Utilizador já ativado pelo que não será necessário proceder à sua ativação.
2.1.b) Logo que esteja na sua posse, o Utilizador deverá assinar imediatamente o cartão no respetivo painel de assinatura.
2.2. O Cartão não se poderá utilizar se o mesmo não tiver sido previamente activado, devendo o mesmo ser activado, quando enviado para o Adquirente em estado inactivo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após o que será cancelado automaticamente, podendo o saldo da Conta-Cartão ser recuperado nos termos previstos nas presentes Condições Gerais.
2.3. O Cartão poderá ser carregado com um montante mínimo definido em preçário até € 400,00 (quatrocentos euros), aos balcões da CEMG, na rede Chave24, mediante a operação de Pagamento de Serviços em qualquer Caixa Automático da Rede Multibanco (ATM) ou Serviço Montepio24, constando a entidade e referência atribuídas para esse efeito, no verso do cartão.
2.4. A Conta-Cartão poderá ser posteriormente carregada pelos meios mencionados no ponto anterior, sempre que o Utilizador o desejar e dentro do prazo de validade constante do cartão, existindo, ainda, a possibilidade de proceder a carregamentos agendados.
2.5. Em caso de erro na introdução da entidade e referência ou na indicação do montante de carregamento, não será efetuada a devolução ou o estorno de qualquer verba.
2.6. O montante carregado ficará imediatamente disponível.
3.  Utilização
3.1. O Cartão constitui um meio de pagamento que permite ao seu Utilizador a aquisição de bens ou serviços nas entidades aderentes, até ao limite do saldo em cada momento disponível na Conta-Cartão.
3.2. Antes de realizar um pagamento com o Cartão, o Utilizador deverá conhecer o Saldo remanescente no Cartão e garantir que o mesmo é suficiente para a transação que pretende fazer.
3.3. As transações realizadas com o Cartão serão imediatamente deduzidas ao Saldo.
3.4. Para realizar uma transação:
3.4.a) Numa loja física, o Utilizador deverá apresentar o Cartão, conferir e autorizar o valor da transação através da introdução do seu código de identificação pessoal (PIN) e assinar o talão que é emitido pelo Terminal com a mesma assinatura que tem no cartão.
3.5. Não são permitidas transações efetuadas em Terminais de Pagamento offline bem como ordens de pagamento recorrente.
3.6. A utilização do Cartão para pagamentos corresponde a uma ordem de transferência e é irrevogável.
4. Valor máximo de utilização
4.1. Antes de efetuar qualquer utilização do Cartão, o Utilizador deverá assegurar-se de que o mesmo contém saldo disponível.
4.2. O Cartão permite ao Utilizador adquirir bens e/ou serviços cujo valor não exceda o saldo em cada momento disponível, sendo o valor de cada uma das aquisições efetuadas deduzido ao saldo da Conta-Cartão.
4.3. O valor do Saldo Inicial do Cartão é escolhido pelo Adquirente no momento da sua aquisição de acordo com as opções disponíveis, sendo, neste momento do montante máximo de € 400,00 (quatrocentos euros), sem prejuízo de se poder vir, legal ou regulamentarmente, a prever um montante máximo superior ao atualmente permitido por lei.
4.4. Na eventualidade de se vir a permitir, legal ou regulamentarmente, carregar um montante máximo superior neste tipo de cartão, passará a ser esse o limite máximo de carregamento disponível para o Cartão, dependendo do Utilizador, sem necessidade de qualquer comunicação ao Utilizador.
5. Saldo da conta-cartão
O saldo da Conta-Cartão associada ao Cartão pode ser consultado pelo Utilizador em qualquer balcão da CEMG, ATM da Rede SIBS, ou através do Serviço Montepio24 para o número indicado na documentação remetida para o Cliente, devendo ser seguidos os passos descritos na mesma.
6. Validade do cartão 
6.1. O Cartão tem o prazo de validade que nele se encontra gravado, após o que será desativado, sem possibilidade de renovação, devendo o Utilizador proceder à sua inutilização. 
6.2. O eventual saldo remanescente na Conta-Cartão, no final da respetiva validade, não será passível de ser utilizado podendo, contudo, ser recuperado pelo Utilizador até ao prazo de sessenta (sessenta) dias, mediante envio de solicitação expressa, por escrito, à CEMG, e de pagamento de comissão afixada em preçário.
7. Segurança e cuidados a ter com o cartão
7.1. Para evitar o uso fraudulento do Cartão, deverão ser tomadas as seguintes precauções:
7.1.a) O Utilizador deverá assiná-lo logo após a sua receção, mesmo que não tenha o propósito de o utilizar de imediato;
7.1.b) O PIN atribuído deverá ser mantido secreto.
7.2. O Utilizador do Cartão deverá tomar todas as medidas adequadas para garantir a segurança do cartão e do respetivo PIN, nomeadamente:
7.2.a) Não permitir a utilização do Cartão a terceiros;
7.2.b) Não transmitir o PIN a terceiros;
7.2.c) Memorizar o PIN, abstendo-se de o anotar, sugerindo-se que altere o PIN para um número de fácil memorização em qualquer ATM;
7.2.d) Não guardar nem registar o PIN de uma forma que possa ser inteligível ou em local acessível a terceiros nem em algo que guarde ou transporte juntamente com o Cartão.
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7.3. Em caso de perda, extravio, furto, roubo, ou deterioração do cartão ou do código PIN, o Utilizador deverá informar, de imediato, a CEMG, mediante contacto telefónico para o número 707 20 20 24 ou 351 217 241 624 (do estrangeiro) e solicitar que o mesmo seja cancelado, após o que o cartão será desativado.
7.4. O Cartão é um Cartão pré-pago recarregável e não nominativo, sendo o Utilizador, ou o Adquirente enquanto estiver na posse do cartão, responsável pela sua guarda, utilização e manutenção correctas, não se responsabilizando a CEMG, em caso de sua deterioração, perda, extravio, furto, roubo ou, ainda, do código PIN.
8. Cancelamento e resgate do saldo
8.1. Após o final do prazo de validade do Cartão, o Utilizador poderá solicitar o cancelamento do Cartão e resgatar a totalidade do saldo, devendo pagar um custo constante do preçário da CEMG aplicável, o qual será descontado ao valor do saldo a resgatar.
8.2. Para o efeito, o Utilizador deverá solicitar expressamente à CEMG, por escrito, o cancelamento e resgate do saldo, o qual ser-lhe-á devolvido em moedas e notas de banco ou por transferência bancária, devolvendo o Cartão inutilizado e, quando aplicável, indicando o NIB da conta bancária para onde será transferido o saldo, deduzido do custo acima indicado.
9. Custos associados ao cartão
9.1. O valor correspondente à comissão de emissão do cartão será o indicado, em cada momento, no Preçário CEMG publicitado, sendo o pagamento da mesma devido, em momento prévio à primeira utilização do Cartão.
9.2. A utilização do Cartão não implicará o pagamento de qualquer mensalidade para o Utilizador.
9.3. Em caso de deterioração, o Cartão poderá ser substituído junto dos balcões da CEMG, mediante o pagamento do valor em cada momento constante do preçário.
9.4. O saldo existente no cartão desativado, nos termos do ponto anterior, será transferido para o novo cartão.
9.5. O preçário neste momento aplicável ao Cartão e operações com o mesmo relacionadas, constam da proposta de adesão.
10. Alterações
A CEMG reserva-se o direito de alterar unilateralmente o disposto nas presentes "Condições Gerais", mediante comunicação a disponibilizar no endereço www.montepio.pt, página de acesso livre sem necessidade de registo prévio pelos interessados, com 30 (trinta) dias de antecedência relativamente ao início de produção dos respetivos efeitos.
11. Reclamações
11.1. Sem prejuízo do legalmente estabelecido quanto ao Livro de Reclamações, a CEMG disponibiliza um serviço que analisa as reclamações efetuadas sempre que se considere ter existido alguma irregularidade na proteção de interesses legítimos ou incumprimento de obrigações por parte da CEMG.
11.2. Quaisquer reclamações podem ser apresentadas junto dos balcões da CEMG, através dos canais telemáticos ou, ainda, através do serviço de Procuradoria do Cliente, cujos contactos são os seguintes: Gabinete de Procuradoria do Cliente, Rua de São José, 213, 5.º, 1169-057 Lisboa, ou, através do Fax 213249201, ou, ainda pelo E-Mail: ProcuradoriaCliente@montepio.pt.
11.3. Em qualquer caso, existe sempre o direito de reclamação junto da Autoridade de Supervisão no endereço: Banco de Portugal, Apartado 2240,1106-001 Lisboa, ou por quaisquer outros meios de contacto disponíveis.
12. Lei aplicável
As presentes Condições Gerais regem-se pelo direito português. Os eventuais conflitos poderão ser dirimidos por meios extrajudiciais, através do recurso aos Centros de Arbitragem nos termos legalmente aplicáveis.
Preçário
Comissões
Em %
Euros (Min/Máx)
Acresce
Outras
Imposto
Condições
Cartões Pré Pagos
Taxa de emissão
---
0,00 €
---
---
Anuidade
---
0,00 €
---
---
Desvio de cartão para balcão
---
0,00 €
---
---
Comissão de resgate de valores para conta D. Ordem
---
5,00 €
I.Selo (a)
---
Reatribuição de PIN
---
3,50 €
I.Selo (a)
---
Carregamentos
Via Net24 e Chave24
3 %
---
I.Selo (a)
---
Via pagamento de serviços (ATM e MBSpot)
3 %
---
I.Selo (a)
---
Ao balcão
3 %
---
I.Selo (a)
---
Reemissão de extrato de movimentos
Movimentos efetuados nos 3 meses anteriores (inclusive)
---
5,00 €
I.Selo (a)
---
Movimentos efetuados superiores a 3 meses
---
15,00 €
I.Selo (a)
---
Fotocópia de faturas do cartão de débito (por cartão)
Nacionais
---
3,00 €
IVA (b)
---
Internacionais
---
10,00 €
IVA (b)
---
Nota: quando referido "debitar na DO", o mesmo é dizer que poderá ser pago em numerário ao balcão.
(a) Imposto de Selo - 4%
(b) IVA - 16% / 23%
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