
O Preçário pode ser consultado nos balcões e locais de atendimento ao público da Caixa Económica Montepio
Geral, e em www.montepio.pt. 

O Folheto de Comissões e Despesas pode ainda ser consultado no Portal do Cliente Bancário, em
www.clientebancario.bportugal.pt. 

Preçário elaborado em cumprimento do disposto no Aviso n.º 8/2009.

A informação sobre as condições de realização das operações de crédito é prestada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de Agosto.

O Preçário completo da Caixa Económica Montepio Geral, contém o Folheto de Comissões e Despesas (que
incorpora os valores máximos de todas as comissões bem como o valor indicativo das principais despesas) e o
Folheto de Taxas de Juro (que contém informação relativa às taxas de juro representativas). 
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INFORMAÇÃO GERAL Reclamações
Fundo de Garantia de Depósitos

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR Datas - Valor

1 9
1.1. Depósitos à ordem 9.1. Depósitos à ordem
1.2. Outras modalidades de depósito

2 10
2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários 10.1. Linhas de crédito e contas correntes
2.2. Crédito pessoal 10.2. Descobertos bancários
2.3. Crédito automóvel 10.3. Outros créditos
2.5. Descobertos bancários
2.6. Outros créditos a particulares

3 11
3.1. Cartões de crédito 11.1. Cartões de crédito
3.2. Cartões de débito 11.2. Cartões de débito
3.3. Outros cartões 11.3. Outros Cartões
3.4. Operações com cartões 11.4. Operações com cartões
3.5. Outros serviços com cartões 11.5. Outros serviços com cartões

4 12
4.1. Requisição e entrega de módulos de cheque 12.1. Requisição e entrega de módulos de cheque
4.2. Outros serviços com cheques 12.2. Outros serviços com cheques

5 13
5.1. Ordens de transferência 13.1. Ordens de transferência
5.2. Outros serviços com transferências 13.2. Outros serviços com transferências

6 14
6.1. Cobrança de efeitos comerciais 14.1. Cobrança de efeitos comerciais
6.2. Emissão de instruções de cobrança (credor) 14.2. Emissão de instruções de cobrança (credor)

14.3. Outros serviços com cobranças

7 15
7.1. Compra e venda de notas estrangeiras 15.1. Compra e venda de notas estrangeiras
7.2. Garantias prestadas 15.2. Garantias prestadas
7.3. Outros serviços 15.3. Outros serviços

8 16
8.1 . Garantias prestadas sobre o estrangeiro 16.1. Remessas documentárias
8.2 . Outras operações sobre o estrangeiro 16.2 . Créditos documentários

16.3 . Garantias prestadas sobre o estrangeiro
16.4 . Outras operações sobre o estrangeiro

OPERAÇÕES COM O ESTRANGEIRO  OPERAÇÕES COM O ESTRANGEIRO

Consulte a PARTE II. FOLHETO DE TAXAS DE JURO 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO

CHEQUES CHEQUES

FOLHETO DE COMISSÕES E DESPESAS

Clientes Particulares Outros clientes

CONTAS DE DEPÓSITO CONTAS DE DEPÓSITO

9.2. Outras modalidades de depósito

TRANSFERÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS

COBRANÇAS COBRANÇAS
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INFORMAÇÃO GERAL (ÍNDICE)

Para informações complementares consulte os endereços www.clientebancario.bportugal.pt/ e www.fgd.pt

O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de 100.000 € por cada
depositante, sejam os depositantes residentes ou não em Portugal e os depósitos expressos em moeda
nacional ou estrangeira. 

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 por parte da instituição, incluindo os
juros; o saldo dos depósitos em moeda estrangeira é para o efeito convertido em euros, ao câmbio da referida
data. 

O reembolso deverá ter lugar no prazo máximo de 7 dias para uma parcela até 10.000 € e no prazo máximo
de 20 dias úteis do remanescente até ao limite de 100.000 €. O prazo é contado a partir da data em que os
depósitos se tornarem indisponíveis. Em circunstâncias excecionais e relativamente a casos individuais,
poderá ser solicitada ao Banco de Portugal uma prorrogação daquele prazo por período não superior a 10
dias úteis. 

Banco de Portugal
Apartado 2240

1106-001 LISBOA 
www.clientebancario.bportugal.pt

Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos constituídos na Caixa Económica Montepio Geral beneficiam da garantia de reembolso
prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos sempre que ocorra a indisponibilidade dos depósitos por
razões diretamente relacionadas com a sua situação financeira.

Rua Castilho, nº 5 - 3º piso (Sala 12)
1250-066 Lisboa
Tel: 213 249 200

provedoriacliente@montepio.pt

Qualquer reclamação pode ainda ser dirigida ao Departamento de Supervisão Bancária do Banco de Portugal:

Reclamações

Para a receção e resolução de reclamações, contacte:

Gabinete de Provedoria do Cliente
CEMG

Banco de Portugal

http://www.clientebancario.bportugal.pt/
mailto:provedoriacliente@montepio.pt
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INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR (ÍNDICE)

Datas - Valor
Operações Bancárias

Depósitos
Balcão
ATM c/ conferência automática

- em dia útil
- em dia não util

Balcão
- sobre a própria instituição
- sobre outra instituição (Visados)
- sobre outra instituição

ATM c/ conferência automática
- sobre a própria instituição
- sobre outra instituição (Visados)
- sobre outra instituição

Entregas para depósito (1)

Balcão
ATM s/ conferência automática
Balcão

- sobre a própria instituição
- sobre outra instituição (Visados)
- sobre outra instituição

ATM s/ conferência automática

Internas (entre contas da mesma instituição)
Interbancárias nacionais e SEPA

- urgentes (2)

- normais
Transfronteiras Outras

Movimentação de contas de depósito
Constituição / Reforço
Mobilização antecipada
Reembolso no vencimento
Pagamento de juros remuneratórios

Operações de desconto
Crédito em conta

Dever de Informação
Ao abrigo do Decreto -Lei n.º 18/2007, do Aviso 3/2007 e Decreto-Lei nº 317/2009 do Banco de Portugal, informa-se:
Data valor: a data a partir da qual a transferência ou depósito se tornam efectivos, passíveis de serem movimentados pelo beneficiário e se
inicia a eventual contagem de juros decorrentes dos saldos credores ou devedores das contas de depósito.
Data de disponibilização: o momento a partir do qual o titular pode livremente proceder à movimentação dos fundos depositados na sua
conta de depósitos, sem estar sujeito ao pagamento de juros pela mobilização desses fundos.
Dia útil: o período do dia em que a instituição se encontra aberta ao público em horário normal de funcionamento (entre as 8h30 e as 15h)]

Nota (3) Estas transferências poderão, sempre que possível ou em determindas condições, ser executas no próprio dia.
Nota (4) Consideram-se transferências para bancos do Espaço Europeu (EE) que não reúnam os requisitos obrigatórios para as

Transferências SEPA; para bancos não aderentes ao serviço SEPA; destinadas ao EE e em moeda estrangeira (ME);
destinadas ao resto do mundo expressas em EUR ou ME.

Nota (5) Se efetuados até às 15h00 de dia útil. Se efetuados após as 15h00 de dia útil ou em dia não útil, acresce um dia útil aos
prazos indicados.

Legenda: D: Dia de realização da operação / D+1: Dia útil seguinte/ D+2: 2º dia útil / ATM: Terminais automáticos
Nota (1) Não são considerados depósitos bancários as entregas de valores ao balcão, em terminais automáticos que não disponham

de possibilidade de conferência imediata, ou em cofres noturnos ou diurnos, com renúncia, por parte de quem entrega esses
valores, à conferência imediata pelo depositário, e ainda a recolha de valores junto dos clientes e outras entregas em que
não se verifique a sua conferência imediata pelo depositário. Nestes casos, as entregas ou recolha de valores passam a ser
consideradas depósitos após conferência e certificação pela IC, devendo esta conferir e certificar as entregas ou a recolha
de valores no mais curto lapso de tempo, não superior a vinte e quatro horas, salvo em situações excecionais.

Nota (2) Datas para transferências efetuadas até as 15h00 do dia do pedido. Após as 15h00, a data-valor é D+1 e a data de
disponibilização é a do dia útil seguinte. 

Imediata

D Imediata

D Imediata

D+2 2º dia útil (4)

D Imediata

D Imediata
D

D Imediata
D+1 Dia útil seguinte (3)

D Imediata

D+1 2º dia útil
Operações de pagamento (incluindo transferências, débitos diretos, instrumentos de pagamento)

D+1 2º dia útil

Cheques e 
outros valores D+1 Dia útil seguinte

D Imediata

D+1 Dia útil seguinte

D+1 2º dia útil (5)

Numerário D Imediata

D Imediata (5)
D+1 2º dia útil (5)

D Imediata
D Imediata

D Imediata
D Imediata

Cheques e 
outros valores

D+1 2º dia útil

Numerário D Imediata

Data-valor Data de 
Disponibilização

Observações
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1.1. Depósitos à ordem

Património Financeiro do Cliente 1º titular

CAD
CHF
GBP
JPY
USD
AUD
DKK
NOK
SEK
ZAR
PLN
ISK
NZD

1. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

Comissões Acresce Imposto Outras condições
Euros (Mín/Máx) Valor Anual

1. Comissão de Manutenção de conta
(1) (2)

Inferior a 5.000,00€ 5,00 €
[mensal] 60,00 € Imposto do Selo - 4%

Igual ou superior a 5.000,00€ Isento Isento n.a.

4. Comissões por descoberto bancário vide Seção 2.5. Descobertos bancários

5. Levantamentos de numerário (ao 
Balcão) 4,20 € n.a. Imposto do Selo - 4% (5)

2. Comissão de manutenção da Conta de 
Serviços Mínimos Bancários 

1,00 €
[trimestral] 4,00 € Imposto do Selo - 4% (3)

3. Comissão de manutenção da Conta 
Base

5,50 €
[mensal] 66,00 € Imposto do Selo - 4% (4)

6. Extrato de movimentos em papel (por 
envio)
            Mensal Isento Isento n.a. (6)

(7)

            Quinzenal 1,75 € 45,50 € Imposto do Selo - 4%
            Semanal 1,90 € 98,80 € Imposto do Selo - 4%

Solicitados ao Balcão e Phone24
Movimentos efetuados com 
antiguidade inferior a 31 meses 
(inclusive)

Contas à ordem em moeda 
estrangeira

7,5 CAD n.a. Imposto do Selo - 4%

            Diário 2,30 € 839,50 € Imposto do Selo - 4%

7. Emissão de extrato - Pedidos pontuais

735 JPY n.a. Imposto do Selo - 4%
7 USD n.a. Imposto do Selo - 4%

8 CHF n.a. Imposto do Selo - 4%
5,5 GBP n.a. Imposto do Selo - 4%

40,5 NOK n.a. Imposto do Selo - 4%
48,5 SEK n.a. Imposto do Selo - 4%

7,5 AUD n.a. Imposto do Selo - 4%
37,5 DKK n.a. Imposto do Selo - 4%

814 ISK n.a. Imposto do Selo - 4% Fora de comercialização
8,5 NZD n.a. Imposto do Selo - 4%

49 ZAR n.a. Imposto do Selo - 4%
20 PLN n.a. Imposto do Selo - 4%

Contas à ordem em euros 5,00 € n.a. Imposto do Selo - 4%
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1. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

1.1. Depósitos à ordem - cont.

CAD
CHF
GBP
JPY
USD

AUD
DKK
NOK
SEK
ZAR
PLN
ISK
NZD

CAD
CHF
GBP
JPY
USD
AUD
DKK
NOK
SEK
ZAR
PLN
ISK
NZD

7. Emissão de extrato - Pedidos pontuais - 
cont. (7)

Solicitados ao Balcão e Phone24
Movimentos efetuados com 
antiguidade superior a 31 meses 
(exclusive)

Comissões Acresce Imposto Outras condições
Euros (Mín/Máx) Valor Anual

9,5 GBP n.a. Imposto do Selo - 4%
1.470 JPY n.a. Imposto do Selo - 4%

Contas à ordem em moeda 
estrangeira

15 CAD n.a. Imposto do Selo - 4%
16 CHF n.a. Imposto do Selo - 4%

74,5 DKK n.a. Imposto do Selo - 4%
77,5 NOK n.a. Imposto do Selo - 4%

14 USD n.a. Imposto do Selo - 4%
13,5 AUD n.a. Imposto do Selo - 4%

40 PLN n.a. Imposto do Selo - 4%
1.627 ISK n.a. Imposto do Selo - 4%

91,5 SEK n.a. Imposto do Selo - 4%
97,5 ZAR n.a. Imposto do Selo - 4%

A este valor acresce a comissão 
de "emissão de extrato - pedidos 

pontuais"

9. Consulta de Movimentos

Fora de comercialização
17 NZD n.a. Imposto do Selo - 4%

Contas à ordem em euros 10,00 € n.a. Imposto do Selo - 4%

Net24 / Phone24 - Operador
Contas à ordem em moeda 
estrangeira

Consulta de movimentos 
dos últimos 6 meses Isento n.a. n.a.

8. Envio de extrato por fax 4,50 € Imposto do Selo - 4%

1,5 CHF n.a. Imposto do Selo - 4%
1 GBP n.a. Imposto do Selo - 4%

Consulta de movimentos 
de data anterior a 6 meses

1,5 CAD n.a. Imposto do Selo - 4%

1,5 AUD n.a. Imposto do Selo - 4%
7,5 DKK n.a. Imposto do Selo - 4%

125 JPY n.a. Imposto do Selo - 4%
1,5 USD n.a. Imposto do Selo - 4%

10 ZAR n.a. Imposto do Selo - 4%
4 PLN n.a. Imposto do Selo - 4%

8 NOK n.a. Imposto do Selo - 4%
10 SEK n.a. Imposto do Selo - 4%

163 ISK n.a. Imposto do Selo - 4% Fora de comercialização
1,7 NZD n.a. Imposto do Selo - 4%
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1. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

1.1. Depósitos à ordem - cont.

Comissões Acresce Imposto Outras condições
Euros (Mín/Máx) Valor Anual

9. Consulta de Movimentos - cont.
Net24 / Phone24 - Operador
Contas à ordem em euros

(8)

11. Consulta de saldo ao Balcão com 
comprovativo

2,50 € IVA - 18%/22%/23%

Consulta de movimentos 
dos últimos 6 meses Isento n.a. n.a.

Consulta de movimentos 
de data anterior a 6 meses 1,00 € n.a. Imposto do Selo - 4%

12. Caderneta Chave24

- Comissão de emissão de 
Caderneta 10,00 € n.a. Imposto do Selo - 4%

10. Alteração da titularidade / 
intervenientes de conta (por pedido)

7,00 € IVA - 18%/22%/23%

Sempre que é solicitada uma 
Caderneta com ou sem PIN. 
Isenções: Clientes com idade 
inferior a 18 anos  ou igual ou 

superior a 65 anos; Clientes que 
recebam a pensão na CEMG 
(Conta D.O. que tenha, nos 

últimos 3 meses, pelo menos, um 
movimento do tipo PENS / 11 - 

Pensões, independentemente do 
valor) e Clientes com Conta de 
Serviços mínimos Bancários 

- 2ª via PIN 3,00 € n.a. Imposto do Selo - 4%

13. Atualização de caderneta ao Balcão Isenções: Ausência/avaria da 
máquina Chave24/Atualizador de 

cadernetas

- Comprovativo de depósito 9,00 € n.a. IVA - 18%/22%/23%

- Nas situações em que o Cliente 
apenas atualiza a caderneta 2,00 € n.a. Imposto do Selo - 4%

14. Emissão de segunda via

- Comprovativo de movimento 
Chave24 3,00 € n.a. IVA - 18%/22%/23% Realizadas num período de 60 

dias

- Extrato integrado (por extrato) 7,00 € n.a. IVA - 18%/22%/23%
15. Comissão de pedidos de numerário 
superiores a 5.000 €, que envolvam 
transportes extra (por pedido) 35,00 € n.a. IVA - 18%/22%/23% (9)

16. Comissão de depósitos em moeda 
metálica (por depósito/conta)

(10)

- Igual ou superior a 100 moedas 
até 5.000€ (inclusive) 3,00 € n.a. Imposto do Selo - 4%

Comissão aplicável por cada 
múltiplo de 100 moedas (ex: se o 
depósito for de 230 moedas, será 
cobrada a comissão de 6,00 €). 
Isento para contas menores (11)

- Para valores superiores a 5.000€ 50,00 € n.a. Imposto do Selo - 4%

Outras despesas associadas
Não aplicável.
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1. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

Notas gerais: 

Nota (1)

Nota (2)

Nota (3)

Condições de acesso: Conta dirigida a pessoas singulares, que não tenham contas de depósito à ordem ou que sejam titulares
de uma conta de depósito à ordem que poderá ser convertida em conta de Serviços Mínimos Bancários. 
A conta admite, contudo que: a) uma ou mais pessoa(s) singular(es) que seja(m) titular(es) de outra conta de depósito possa(m)
ser titular(es) de uma conta de serviços mínimos bancários desde que um dos contitulares da conta de serviços mínimos bancários
seja uma pessoa singular com mais de 65 anos ou dependente de terceiros (considera-se dependente de terceiros aquele que
apresente um grau de invalidez permanente e definitiva igual ou superior a 60%, não suscetível de reavaliação futura, devidamente
comprovada pela entidade competente por atestado médico de incapacidade multiuso); ou 
b) em caso de contitularidade de conta de serviços mínimos bancários com uma pessoa singular com mais de 65 anos ou
dependente de terceiros, o contitular com menos de 65 anos ou que não seja dependente pode continuar a aceder individualmente
a uma conta de serviços mínimos bancários, desde que não seja titular de outras contas de depósito à ordem. 
Conta sem montante mínimo de abertura, não remunerada.

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Isenções:
Quando aplicável à Conta:
Nos primeiros três meses desde a abertura de conta; Contas judicialmente cativas; Contas associadas ao recebimento de
pensões/rendas do Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM) desde que um dos seus titulares seja Pensionista/Rendista do
MGAM; Contas associadas ao débito de quotas de modalidades mutualistas desde que um dos seus titulares seja Associado do
MGAM; Conta à Ordem em moeda Estrangeira; Conta Mini; Conta Fun; Conta Futuro; Conta Futuro Poupança; Conta Especial
Jovem (até aos 25 anos de idade, inclusive, do titular, ou quando o titular efetue uma utilização mínima do cartão de débito
associado à conta, em compras e pagamentos (a), de valor igual ou superior a 75€ no respetivo mês); Contas associadas ao
recebimento de pensões de reforma (contas que recebam, no respetivo mês, transferência a crédito codificada com o código PENS 
/ 11 - Pensões, independentemente do valor); Conta Ordenado (contas com domiciliação do vencimento ou pensão/reforma, em
que se verifique, no respetivo mês, transferência(s) a crédito codificada(s) com os códigos SALA / 8 - Ordenados, no valor mínimo
de 450€ ou PENS / 11 - Pensões, no valor mínimo de 250€, ou uma utilização mínima do(s) cartão(ões) de débito associado(s) à
conta, em compras e pagamentos (a), de valor igual ou superior a 75€ no respetivo mês); Contas associadas a DP's Deficientes;
Conta Serviços Mínimos Bancários; Conta Promotores; Conta à ordem associada às contas pacote Solução Consigo / Solução
Valor / Solução Viva ou Solução / Runner ou 15 em 1 l Serviço Máximo; Conta Mediação de Seguros; Conta Massa Insolvente;
Conta Base.
(a) Por pagamentos com cartões entendem-se todos os movimentos a débito efetuados com cartões em terminais de pagamento
automático, bem como pagamentos de serviços efetuados em Caixas Automáticas. Excluem-se os pagamentos de operações de
baixo valor (tais como portagens, via verde, parques de estacionamento e telefones). Não são considerados os levantamentos
efetuados com o cartão.

Quando se aplicam ao Cliente 1º Titular:
Associado do Montepio Geral Associação Mutualista.

O Património Financeiro do Cliente (1º Titular) é calculado da seguinte forma: Saldo Médio Mensal das Contas DO (em moeda
nacional e estrangeira) + Saldo de Depósitos a Prazo (em moeda nacional e estrangeira) + Saldo de Fundos de Investimento +
Saldo de Seguros de Capitalização + Saldo da Carteira de Títulos + Saldo dos Planos de Poupança da Futuro.
O cálculo deste envolvimento é realizado no último domingo do respetivo mês, sendo debitada no início de cada mês com
referência ao mês anterior. 

Conta de Serviços Mínimos Bancários ao abrigo do Decreto-Lei n.º 27-C/2000, de 10 de março, com as alterações introduzidas
pela Lei nº 21/2018, de 08 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 225/2012, de 17 de outubro, pela Lei nº 66/2015, de 6 de julho e Decreto-
Lei nº 107/2017, de 30 de agosto.
Conceito de Serviços Mínimos Bancários (SMB): Serviços relativos à constituição, manutenção, gestão, titularidade e
encerramento de conta de depósito à ordem; Titularidade de cartão de débito (Cartão Electron Contactless, Runner ou Electron não 
Contactless); Acesso à movimentação da conta através de caixas automáticas no interior da União Europeia, serviço de
homebanking e balcões da instituição de crédito. Operações incluídas: depósitos, levantamentos de numerário, pagamentos de
bens e serviços, débitos diretos, transferências a crédito intrabancárias e 24 transferências a crédito SEPA +, por cada ano civil,
incluindo as ordens permanentes, efetuadas na moeda Euro, no interior da União Europeia, desde que efetuadas através dos
canais: Net24 e Mobile Banking. A prestação de SMB depende da abertura de Conta de SMB ou da conversão de conta já
existente em Conta de SMB.
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1. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

Nota (4)

Nota (5)

Nota (6)
Nota (7)
Nota (8)

Nota (9)

Nota (10)
Nota (11)

Resolução: A CEMG pode resolver o contrato de depósito se: a) O titular utilizou deliberadamente a conta para fins contrários à
lei; b) O titular não tenha realizado qualquer operação - depósitos, levantamentos, pagamentos de bens e serviços, débitos diretos
ou transferências, incluindo ordens permanentes, no interior da União Europeia - durante pelo menos 24 meses consecutivos; c) O
titular prestou informações incorretas para obter a conta de serviços mínimos bancários, quando não preenchia os requisitos de
acesso à mesma; d) O titular deixou de ser residente legal na União Europeia. A noção de “residente na União Europeia” abrange
tanto os Cidadãos da União como os nacionais de países terceiros que já beneficiam dos direitos que lhe são conferidos por atos
da União, bem como de outros tratados internacionais pertinentes; ou e) O titular, durante a vigência do contrato de depósito à
ordem celebrado ou convertido ao abrigo do presente diploma, detém uma outra conta de depósito à ordem numa instituição de
crédito em Portugal. Salvo no caso da alínea b) a CEMG pode exigir ao titular, se a ele houver lugar, o pagamento da diferença
entre os encargos habitualmente associados à prestação dos serviços entretanto prestados ao cliente e os encargos da conta
SMB.
Em caso de contratação ou utilização de outros produtos ou serviços bancários não incluídos nos Serviços Mínimos Bancários, os
mesmos estarão sujeitos às comissões e despesas de acordo com o Preçário em vigor.

Conta Base criada de acordo com as boas práticas recomendadas na carta circular nº 24/2014 do Banco de Portugal, com as
seguintes características:
- Acessível a pessoas singulares, maiores de idade, residentes e não residentes;
- Com "comissão de manutenção de Conta Base" de valor fixo cobrado com periodicidade mensal para o seguinte conjunto de
serviços incluídos:
- Constituição, manutenção, gestão e titularidade da conta;
- Atribuição de um cartão de débito (isenção da comissão de disponibilização de cartão de débito);  
- Até três levantamentos de numerário por mês ao balcão gratuitos;
- Transferências a crédito intrabancárias (entre contas CEMG).
No caso de utilização de serviços não incluídos na Conta Base serão devidas as comissões previstas no preçário em vigor.

Isenções: Analfabetos, Invisuais e Cidadãos que apresentem deficiências que condicionem a utilização de meios automáticos;
Utilização de um Cheque, como meio de levantamento; Contas de Menores (Conta Mini, Conta Fun e Conta Futuro); Conta
Serviços Mínimos Bancários; Conta Base (até 3 levantamentos por mês).

Aplicável conforme "Contrato de abertura de conta de depósito e de comercialização de produtos e serviços".
Isenção: Processo de Habilitação de Herdeiros.
Isenções: Em caso de falecimento de um interveniente; Atualizações decorrentes da maioridade do Cliente, durante os 120 dias
seguintes à data de aniversário do Cliente; Conta Mini, Conta Fun, Conta Futuro e Conta Futuro Poupança; Conta de Serviços
Mínimos Bancários e Conta Base.

A aplicar quando o Cliente solicita numerário que implica um pedido extra de transporte de valores, em euros ou moeda
estrangeira, pelo contravalor.
Isenções: Conta de Serviços Mínimos Bancários, Montepio Conta Base. 

Isenções: Montepio Mini, Montepio Fun, Montepio Futuro e Montepio Futuro Poupança (fora de comercialização). Nas situações em
que seja solicitado, pelo mesmo cliente, mais do que um depósito inferior a 100 moedas e/ou 5.000€ por dia, a comissão aplica-se
em função do número acumulado de moedas/montante depositado nesse dia.
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1. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

1.2. Outras modalidades de depósito

15 em 1 l Serviço Máximo

- Comissão de manutenção de conta 
pacote

2,00 €
[mensal] 24,00 € Imposto do Selo - 4% (1)

Comissões Acresce Imposto Outras condições
Euros (Mín/Máx) Valor Anual

Soluções Montepio

1. Solução Consigo (Fora de 
Comercialização) 

- Redução para 2,00€ (mensal) 
acrescido de Imposto do Selo de 
4%, se cumprir as condições de 

acesso A. (2)
- Redução para 1,00€ (mensal), 
acrescido de Imposto do Selo de 
4%, se cumprir as condições de 

acesso A e B. (3)

- Comissão de manutenção de conta 
pacote

1,00 € / 5,00 €
[mensal] 12,00 € / 60,00 € Imposto do Selo - 4%

2. Solução Valor (Fora de 
Comercialização)

- Redução para 4,00€ (mensal) 
acrescido de Imposto do Selo de 
4%, se cumprir as condições de 

acesso A. (4)
- Redução para 1,00€ (mensal), 
acrescido de Imposto do Selo de 
4%, se cumprir as condições de 

acesso A e B. (5)

- Comissão de manutenção de conta 
pacote

1,00 € / 8,00 €
[mensal] 12,00 € / 96,00 € Imposto do Selo - 4%

3. Solução Viva (Fora de 
Comercialização)

- Redução para 2,00€ (mensal) 
acrescido de Imposto do Selo de 
4%, se cumprir as condições de 

acesso A. (6)
- Redução para 1,00€ (mensal), 
acrescido de Imposto do Selo de 
4%, se cumprir as condições de 

acesso A e B. (7)

- Comissão de manutenção de conta 
pacote

1,00 € / 5,00 €
[mensal] 12,00 € / 60,00 € Imposto do Selo - 4%

4. Solução Runner (Fora de 
Comercialização)

- Redução para 2,00€ (mensal) 
acrescido de Imposto do Selo de 
4%, se cumprir as condições de 

acesso A. (8)
- Redução para 1,00€ (mensal), 
acrescido de Imposto do Selo de 
4%, se cumprir as condições de 

acesso A e B. (9)

- Comissão de manutenção de conta 
pacote

1,00 € / 5,00 €
[mensal] 12,00 € / 60,00 € Imposto do Selo - 4%

Outras despesas associadas
Não aplicável.
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1. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

Notas gerais:

Nota (1)

Nota (2)

Nota (3)

Nota (4)

Nota (5)

Nota (6)

Nota (7)

Nota (8)

Nota (9)

Condição de Acesso A: Domiciliação de vencimento na Conta Ordenado associada à Solução igual ou superior a 1.500€ ou
Montante em Recursos Totais no mês anterior ao cálculo da comissão igual ou superior a 10.000€.

Condição de Acesso A: Domiciliação de vencimento na Conta Ordenado associada à Solução igual ou superior a 1.500€ ou
Montante em Recursos Totais no mês anterior ao cálculo da comissão igual ou superior a 10.000€.
Condição de Acesso B: Um dos Titulares da Solução ser Associado efetivo do MGAM, com quota associativa em dia e pelo menos
um plano mutualista subscrito e ativo e ter um dos Seguros de Proteção Montepio associado à conta à ordem da Solução, ativo e
com pagamentos em dia.

Condição de Acesso A: Domiciliação de vencimento/pensão na Conta Ordenado associada à Solução igual ou superior a 350€ ou
Montante em Recursos Totais no mês anterior ao cálculo da comissão igual ou superior a 5.000€.
Condição de Acesso A: Domiciliação de vencimento/pensão na Conta Ordenado associada à Solução igual ou superior a 350€ ou
Montante em Recursos Totais no mês anterior ao cálculo da comissão igual ou superior a 5.000€.
Condição de Acesso B: Um dos Titulares da Solução ser Associado efetivo do MGAM, com quota associativa em dia e pelo menos
um plano mutualista subscrito e ativo e ter um dos Seguros de Proteção Montepio associado à conta à ordem da Solução, ativo e
com pagamentos em dia.
Condição de Acesso A: Domiciliação de vencimento/pensão na Conta à Ordem associada à Solução igual ou superior a 500€.

Condição de Acesso A: Domiciliação de vencimento/pensão na Conta à Ordem associada à Solução igual ou superior a 500€.
Condição de Acesso B: Um dos Titulares da Solução ter um dos Seguros de Proteção Montepio associado à conta à ordem da
Solução, ativo e com pagamentos em dia.

- A comissão de manutenção das contas pacote correspondente ao primeiro mês de adesão é gratuita.

A subscrição e a manutenção das vantagens associadas ao 15 em 1 | Serviço Máximo (conta pacote) obrigam ao cumprimento das
seguintes condições cumulativas, na conta à ordem associada:
- Domiciliação automática do ordenado ou pensão de reforma (Códigos SALA, PENS e 08-Ordenados) na conta D.O.
associada ao 15 em 1 | Serviço Máximo. O Ordenado/Pensão deverá obedecer aos valores mínimos legais.
- Adesão ativa ao Serviço Montepio24 online
15 em 1 | Serviço Máximo (conta pacote) tem um prazo de 24 meses. O não cumprimento das condições de acesso, durante três
meses consecutivos, implica automaticamente o cancelamento da conta pacote e respetivos beneficios (oferta de 5% das
despesas domésticas domiciliadas, até ao valor máximo de 85€/ano). Os produtos ficarão sujeitos aos termos e condições de
acordo com o preçário em vigor.

Condição de Acesso A: Domiciliação de vencimento na Conta Ordenado associada à Solução igual ou superior a 500€ ou
Montante em Recursos Totais no mês anterior ao cálculo da comissão igual ou superior a 5.000€.
Condição de Acesso A: Domiciliação de vencimento na Conta Ordenado associada à Solução igual ou superior a 500€ ou
Montante em Recursos Totais no mês anterior ao cálculo da comissão igual ou superior a 5.000€.
Condição de Acesso B: Um dos Titulares da Solução ser Associado efetivo do Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM),
com quota associativa em dia e pelo menos um plano mutualista subscrito e ativo e ter um dos Seguros de Proteção Montepio
associado à conta à ordem da Solução, ativo e com pagamentos em dia.



Caixa Económica Montepio Geral Operações de Crédito / Particulares - Pág. 12 /150

CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL Entrada em vigor: 14-Dez-2018

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

(ÍNDICE)

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

2. Comissão de Avaliação n.a. 210,00 € ---

Comissão cobrada por cada 
imóvel avaliado, 

independentemente da concessão 
de crédito. 

Caso se proceda à avaliação e o 
Cliente desista da operação, a 
CEMG procederá igualmente à 

cobrança da respetiva comissão.
(2)

3. Reanálise do Processo n.a. 110,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Comissão aplicável quando o(s) 
crédito(s) não é(são) 

contratado(s) nos 6 meses 
seguintes à aprovação. Isenção:  

Crédito Multifunções,  nas 
situações em que o pedido de 
crédito é em simultâneo com o 

Crédito à Habitação. 

Crédito à habitação com garantia hipotecária e crédito à habitação sem garantia hipotecária

Crédito Habitação, Crédito para Sinal Habitação e Crédito Flexível (fora de comercialização)
Comissões iniciais

1. Comissão de Estudo de Dossier n.a. 280,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Comissão cobrada 
independentemente da concessão 

de crédito. 
(1)

Isenção: Crédito Multifunções, 
nas situações em que o pedido de 

crédito é em simultâneo com o 
Crédito à Habitação. 

7. Desistência de realização de escritura 
(imputável ao Cliente) n.a. 10,00 € IVA - 

18%/22%/23%

Isenção: Crédito Multifunções, 
nas situações em que o pedido de 

crédito é em simultâneo com o 
Crédito à Habitação. 

- A cobrar no momento da contratação n.a. 50,00 € Imposto do Selo 
- 4%

6. Alteração do local de escritura (por 
solicitação do Cliente) n.a. 50,00 € IVA - 

18%/22%/23%

4. 2ª Via de Carta de Aprovação do 
Crédito n.a. 25,00 € IVA - 

18%/22%/23%

Isenção: Crédito Multifunções, 
nas situações em que o pedido de 

crédito é em simultâneo com o 
Crédito à Habitação. 

5. Dispensa de registos provisórios
Aplicável quando obrigatória a 

realização de registos provisórios

8. Comissão de Contratação n.a. 190,00 € Imposto do Selo 
- 4% (3)
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

45,00 €

---

---

---

---

---

---

Crédito à habitação com garantia hipotecária e crédito à habitação sem garantia hipotecária

Crédito Habitação, Crédito para Sinal Habitação e Crédito Flexível (fora de comercialização) (cont.)

9. Prestação de Fiança n.a. 112,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Isenção: Crédito Multifunções, 
nas situações em que o pedido de 

crédito é em simultâneo com o 
Crédito à Habitação. 

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

12. Comissão de reembolso antecipado 
parcial (5) (6)

- Taxa Variável 0,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

- Por cada vistoria n.a. 105,00 € ---
Crédito para sinal está isento 

desta comissão.
(4)

Comissões durante a vigência do contrato

10. Aceitação do seguro de vida à 
posteriori n.a. 50,00 € Imposto do Selo 

- 4%

Isenção: Crédito Multifunções, 
nas situações em que o pedido de 

crédito é em simultâneo com o 
Crédito à Habitação. 

11. Comissão de Vistorias

14. Escritura de substituição de 
devedores n.a. 200,00 € Imposto do Selo 

- 4%

15. Comissão pela recuperação de 
valores em dívida (7)

   - Comissões de gestão n.a. 3,75 €
[mensal]

Imposto do Selo 
- 4%

Crédito para Sinal Habitação está 
isento desta comissão

- Taxa Fixa 2,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

13. Comissões de processamento / 
prestação

16. Comissões associadas a atos 
administrativos 

 - Declarações de encargos de prestação n.a. 22,50 € Imposto do Selo 
- 4% (8)

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€)
Imposto do Selo 

- 4%

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo 
- 4%

 - Declarações de dívida para outros fins 
(Judiciais, Imposto Sucessório, Reembolso 
de IVA, etc.)

n.a. 50,00 € Imposto do Selo 
- 4% (8)

- 2ª Via de Relatório de Avaliação n.a. 20,00 € IVA - 
18%/22%/23%
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

Crédito Habitação, Crédito para Sinal Habitação e Crédito Flexível (fora de comercialização) (cont.)
Comissões no termo do contrato

17. Comissão de reembolso antecipado 
total (5)

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Crédito à habitação com garantia hipotecária e crédito à habitação sem garantia hipotecária 

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Locação financeira imobiliária

18. Autorização de cancelamento (por 
cada autorização)

Aplicada no termo natural do 
contrato (quando não há lugar à 

comissão de reembolso 
antecipado total) (9) - Liquidação no termo do contrato n.a. 112,50 € Imposto do Selo 

- 4%

- Taxa Variável 0,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

- Taxa Fixa 2,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

2. Comissão de Avaliação

     - Imóveis já construídos (montante 
solicitado):

Leasing Imobiliário
Comissões iniciais

1. Comissão de Estudo de Dossier n.a. 250,00 € IVA - 
18%/22%/23%

Este montante será descontado 
na comissão de contratação,caso 

seja efetivada a 
escritura/assinatura do contrato.

    > 200.000,00 € e < 350.000,00 € n.a. 300,00 € IVA - 
18%/22%/23%

    > 350.000,00 € e < 500.000,00 € n.a. 400,00 € IVA - 
18%/22%/23%

    < 100.000,00 € n.a. 190,00 € IVA - 
18%/22%/23%

    > 100.000,00 € e < 200.000,00 € n.a. 250,00 € IVA - 
18%/22%/23%

    > 1.000.000,00 € n.a. 1.000,00 € IVA - 
18%/22%/23%

    > 500.000,00 € e < 750.000,00 € n.a. 600,00 € IVA - 
18%/22%/23%

    > 750.000,00 € e < 1.000.000,00 € n.a. 800,00 € IVA - 
18%/22%/23%
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

     - Imóveis a serem construídos 
(montante solicitado):

   < 500.000,00 € n.a. 750,00 € IVA - 
18%/22%/23%

Locação financeira imobiliária
Leasing Imobiliário (cont.)

2. Comissão de Avaliação - cont.

   > 2.500.000,00 € e < 5.000.000,00 € n.a. 3.500,00 € IVA - 
18%/22%/23%

   > 5.000.000,00 € 0,07% (4.000,00 € / -) IVA - 
18%/22%/23%

   > 500.000,00 € e < 1.250.000,00 € n.a. 1.500,00 € IVA - 
18%/22%/23%

   > 1.250.000,00 € e < 2.500.000,00 € n.a. 2.500,00 € IVA - 
18%/22%/23%

- Valor do pedido/financiamento 0,25% (500,00 € / sem 
limite máximo)

IVA - 
18%/22%/23%

5. Comissão de Contratação  - 
Processos Especiais (Operações com 
valor igual ou superior a 1 M€)

3. Deslocação do representante da 
CEMG n.a. 100,00 € IVA - 

18%/22%/23%

A deslocação (viagem de ida e 
volta) deverá ser cobrada de 

acordo com o número de 
deslocações realizadas 

independentemente do número de 
contratos realizados pelo Cliente. 

(10)

4. Comissão de Contratação

   < 500.000,00 € n.a. 175,00 € IVA - 
18%/22%/23%

   > 500.000,00 € e < 1.250.000,00 € n.a. 225,00 € IVA - 
18%/22%/23%

   > 1.250.000,00 € e < 2.500.000,00 €

- Valor do pedido/financiamento 0,25% n.a. IVA - 
18%/22%/23%

6. Comissão de Vistorias (montante 
contratado) - por cada vistoria (4)

   > 5.000.000,00 € 0,007% (400,00 € / -) IVA - 
18%/22%/23%

n.a. 300,00 € IVA - 
18%/22%/23%

   > 2.500.000,00 € e < 5.000.000,00 € n.a. 375,00 € IVA - 
18%/22%/23%
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

18,00 €

---

---

---

---

---

---

---

---

Outras condiçõesEm %  Euros 
(Mín/Máx)

Locação financeira imobiliária
Leasing Imobiliário (cont.)

Comissões durante a vigência do contrato

Comissões
Acresce 
Imposto

- Taxa Fixa 2,00% n.a. IVA - 
18%/22%/23%

- Contratos fora do âmbito do Dec. Lei
51/2007 (Ex: escritórios, lojas, consultórios,
terrenos para não habitação)

3,00% n.a. IVA - 
18%/22%/23%

7. Comissão de reembolso antecipado 
parcial (5)

- Taxa Variável 0,50% n.a. IVA - 
18%/22%/23%

10. Comissão de gestão de contratos n.a. 18,00 €
[Semestral]

IVA - 
18%/22%/23%

Aplicável nos contratos em fase 
de reembolso de capital.

11. Comissão pela recuperação de 
valores em dívida (7)

8. Comissão de processamento / 
prestação n.a. 1,50 €

[Mensal]
IVA - 

18%/22%/23%

O processamento poderá ser 
igualmente trimestral (o que 

corresponde a um valor anual de 
6,00 €) ou semestral (o que 

corresponde a um valor anual de 
3,00 €)

9. Comissão de gestão em pré-rendas n.a. 50,00 € IVA - 
18%/22%/23%

 Aplicável apenas para os 
contratos em construção/obras 

(em todas as Pré-Rendas) e 
enquanto não se iniciar a fase de 

reembolso de capital.

12. Comissões associadas a atos 
administrativos 

       - Cessão da posição contratual n.a. 800,00 € IVA - 
18%/22%/23%

A cobrar ao cessante. Será 
cobrada ao cessionário a 

comissão referida no ponto 3 
(Comissão de Contratação)

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€)
IVA - 

18%/22%/23%

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) IVA - 
18%/22%/23%

      - Comissão de averbamento de alvarás n.a. 50,00 € IVA - 
18%/22%/23%

       - Comissão de emissão de 2ª vias de 
documentos n.a. 15,00 € IVA - 

18%/22%/23%

       - Procurações diversas n.a. 100,00 € IVA - 
18%/22%/23%



Caixa Económica Montepio Geral Operações de Crédito / Particulares - Pág. 17 /150

CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL Entrada em vigor: 14-Dez-2018

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

      - Comissão por envio de Certidão 
Permanente da Conservatória do Registo 
Predial

n.a. 25,00 € IVA - 
18%/22%/23%

     - Comissão de pagamento de 
condomínio n.a. 15,00 € IVA - 

18%/22%/23%

Locação financeira imobiliária
Leasing Imobiliário (cont.)
12. Comissões associadas a atos 
administrativos - cont.

     - Constituição / Alterações de 
propriedade horizontal n.a. 50,00 € IVA - 

18%/22%/23%

     - Envio de cadernetas prediais n.a. 10,00 € IVA - 
18%/22%/23%

     - Comissão para processamento de 
impostos e taxas n.a. 10,00 € IVA - 

18%/22%/23%

     - Autorização de sublocação n.a. 75,00 € IVA - 
18%/22%/23%

     - Envio de cash-flow n.a. 10,00 € IVA - 
18%/22%/23%

     - Comissão de certificado energético

     - Declaração de autorização de obras n.a. 50,00 € IVA - 
18%/22%/23%

     - Comissão de envio de requerimentos e 
autorizações diversas n.a. 50,00 € IVA - 

18%/22%/23%

                      - Até 500 m2 n.a. 450,00 € IVA - 
18%/22%/23%

                      - De 500 m2 a 5.000 m2 n.a. 900,00 € IVA - 
18%/22%/23%

             - Habitação n.a. 250,00 € IVA - 
18%/22%/23%

- Não Habitação (ex: escritórios,
lojas, consultórios, terrenos para não
habitação)

                      - Superior a 5.000 m2 n.a. 1.100,00 € IVA - 
18%/22%/23%
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

Valor 
Anual

---

---

---

Locação financeira imobiliária
Leasing Imobiliário (cont.)

Comissões no termo do contrato
13. Comissão de reembolso antecipado 
total (5)

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Aplicada no termo natural do 
contrato (quando não há lugar à 

comissão de reembolso 
antecipado total)

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

- Contratos fora do âmbito do Dec. Lei
51/2007 (Ex: escritórios, lojas, consultórios,
terrenos para não habitação)

3,00% n.a. IVA - 
18%/22%/23%

14. Comissão de processamento de final 
do contrato n.a. 300,00 € IVA - 

18%/22%/23%

- Taxa Variável 0,50% n.a. IVA - 
18%/22%/23%

- Taxa Fixa 2,00% n.a. IVA - 
18%/22%/23%

2 Comissão de Avaliação n.a. 200,00 € ---

Comissão cobrada 
independentemente da concessão 

de crédito. 
Caso se proceda à avaliação e o 
Cliente desista da operação, a 
CEMG procederá igualmente à 

cobrança da respetiva comissão.

3. Reanálise do Processo n.a. 110,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Comissão aplicável quando o(s) 
crédito(s) não é (são) 

contratado(s) nos 6 meses 
seguintes à aprovação.

Crédito hipotecário - outras finaliddades
Crédito Multifunções

(consultar crédito à habitação com garantia hipotecária e crédito à habitação sem garantia hipotecária)

Crédito Outras Finalidades - com garantia hipotecária
Comissões iniciais

1. Comissão de Estudo de Dossier n.a. 250,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Comissão cobrada 
independentemente da concessão 

de crédito. 
(11)
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

30,00 €

---

---

---

5. Dispensa de registos provisórios

- A cobrar no momento da contratação n.a. 50,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Crédito Outras Finalidades - com garantia hipotecária (cont.)
4. 2ª Via de Carta de Aprovação do 
Crédito n.a. 25,00 € IVA - 

18%/22%/23%

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Crédito hipotecário - outras finaliddades

8. Deslocação do representante da 
CEMG n.a. 100,00 € IVA - 

18%/22%/23%

A deslocação (viagem de ida e 
volta) deverá ser cobrada de 

acordo com o número de 
deslocações realizadas 

independentemente do número de 
contratos realizados pelo Cliente. 

(10)

9. Comissão de Contratação

0,75% sobre o 
o valor do 
pedido do 

financiamento

(100,00 € / 200,00 
€) 

Imposto do Selo 
- 4% (11)

6. Alteração do local de escritura (por 
solicitação do Cliente) n.a. 50,00 € IVA - 

18%/22%/23%

7. Desistência de realização de escritura 
(imputável ao Cliente) n.a. 10,00 € IVA - 

18%/22%/23%

Comissões durante a vigência do contrato
13. Comissão de reembolso antecipado 
parcial (12)

12. Comissão de Vistorias
- Por cada vistoria n.a. 105,00 € --- (4)

10. Prestação de Fiança n.a. 112,00 € Imposto do Selo 
- 4%

11. Aceitação do seguro de vida à 
posteriori n.a. 50,00 € Imposto do Selo 

- 4%

14. Comissões de processamento / 
prestação

   - Comissão de gestão n.a. 30,00 €
[anual]

Imposto do Selo 
- 4%

- Taxa - Variável 0,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

- Taxa - Fixa 2,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€)
Imposto do Selo 

- 4%

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo 
- 4%

15. Escritura de substituição de 
devedores n.a. 200,00 € Imposto do Selo 

- 4%
16. Comissão pela recuperação de 
valores em dívida

(7)
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

Notas gerais: 

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Crédito hipotecário - outras finaliddades

      - Declarações de dívida para outros fins 
(Judiciais, Imposto Sucessório, 
Reeembolso de IVA, etc.)

n.a. 50,00 € Imposto do Selo 
- 4% (8)

Comissões no termo do contrato

      - 2ª Via de Relatório de Avaliação n.a. 20,00 € IVA - 
18%/22%/23%

      - Declarações de encargos de 
prestação n.a. 22,50 € Imposto do Selo 

- 4% (8)

Crédito Outras Finalidades - com garantia hipotecária (cont.)
17. Comissões associadas a atos 
administrativos

- Taxa - Fixa 2,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

19. Autorização de cancelamento (por 
cada autorização)

18. Comissão de reembolso antecipado 
total (12)

- Taxa - Variável 0,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

Notas: 
- No Crédito à Habitação, a formalização da escritura, através da modalidade Documento Particular Autenticado (DPA), tem um custo indicativo
de 719,51 € (acresce IVA à taxa legal em vigor) que será imputado ao Cliente. 
- No Crédito Multifunções, a formalização da escritura, através da modalidade Documento Particular Autenticado (DPA), tem um custo indicativo 
de 415,61 € (acresce IVA à taxa legal em vigor) que será imputado ao Cliente.  
- No Leasing Imobiliário, a formalização da escritura, através da modalidade Documento Particular Autenticado (DPA), tem um custo indicativo
de 260,92 € (acresce IVA à taxa legal em vigor) que será imputado ao Locatário.  
TERMO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO NOTARIAL DE ASSINATURAS: Por cada termo de autenticação ou reconhecimento na
qualidade e por cada interveniente (1): 15,00 € (acresce IVA à taxa legal em vigor).
DEPÓSITO DE DOCUMENTOS (por cada documento): 20,00 € (isento de Imposto).
CERTIDÃO ON-LINE: 15,00 € (isento de Imposto) - valor a cobrar por cada bem imóvel.
(1) Este valor corresponde a uma despesa notarial de Cartórios Públicos. No caso de Cartórios Privados, este emolumento será ajustado ao
valor que efetivamente é cobrado.
Em caso de urgência, todos os emolumentos são acrescidos em 50%.
Imposto do Selo sobre Utilização de Capital: aplicado no início do contrato: prazo < 1 ano: 0,04% por mês; prazo ≥ 1 ano e < 5 anos: 0,50%;
prazo ≥ 5 anos: 0,60%. O Leasing Imobiliário está isento deste Imposto.

- O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.
- Estão incluídos neste ponto, Crédito Habitação para aquisição, construção e realização de obras em habitação própria
permanente, secundária ou para arrendamento, nos termos do DL nº 349/98, e contratos de crédito cuja garantia hipotecária
incida, total ou parcialmente, sobre um imóvel que, simultaneamente, garanta um contrato de crédito na CEMG para os fins
acima indicados, de acordo com DL nº 74-A/2017. Incluem-se, ainda, os créditos para sinal e para aquisição de terrenos para
construção de habitação própria.

Aplicada no termo natural do 
contrato (quando não há lugar à 

comissão de reembolso 
antecipado total) (9) - Liquidação no termo do contrato n.a. 112,50 € Imposto do Selo 

- 4%
Outras despesas associadas
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

Nota (3) Isenção: Crédito para Sinal Habitação; Sempre que a renegociação da operação de crédito tenha sido motivada por situações
de risco de incumprimento ou por mora de obrigações decorrentes de contratos de crédito, no âmbito da aplicação do Decreto-
Lei n.º 227/2012, de 25 de outubro.
Sempre que um dos mutuários ou fiador seja titular de uma conta à ordem associada à Solução Viva, fica isento da comissão
de contratação (isenção manual) até ao máximo de 75€, suportando o Cliente a diferença do valor definido em Preçário, caso
aplicável. Conta pacote 15 em 1 | Serviço Máximo, limitada a um contrato por ano, mediante condições definidas.

Nota (4) Esta comissão aplica-se, cumulativamente com a cobrança da comissão de avaliação, após a contratação e apenas a
empréstimos para obras ou construção ou empréstimos libertados em tranches. Por norma são efetuadas 3 vistorias.

Nota (5) Sobre o montante amortizado. Esta comissão deverá ser aplicada nos contratos em que esteja prevista nas respetivas
cláusulas e com os valores indicados nesta. Nos créditos para aquisição, construção e realização de obras em habitação
própria permanente, secundária ou para arrendamento, para aquisição de terrenos para construção de habitação, de acordo
com o Decreto-Lei n.º 51/2007 de 7 de março, o valor máximo aplicável será de 0,50% nos contratos de taxa variável e de
2,00% para os contratos de taxa fixa.
Estas comissões serão igualmente aplicáveis aos contratos de crédito garantidos por hipoteca sobre coisa imóvel, conforme
previsto pelo Decreto-Lei n.º 226/2012 de 18 de outubro; Na revogação para venda - amortização do contrato, seguida de
venda a um terceiro interveniente; E na revogação para relocação. Será cobrada ao novo Locatário a comissão referida no
ponto 8 (Comissão de Contratação).
As isenções previstas nestes contratos mantêm-se, bem como situações devidamente comprovadas de óbito, deslocação
profissional relevante ou desemprego. 
Isenções: Amortizações totais antecipadas, que ocorram simultaneamente com celebração de novo contrato na mesma linha
de crédito (Isenção aplicável ao Crédito Habitação e Crédito Multifunções); Amortizações totais e antecipadas de empréstimos
nos Regimes Bonificado e Jovem Bonificado, efetuadas nos primeiros 5 anos de vida dos contratos, contados da data da
concessão do empréstimo e realizadas simultaneamente com a alienação do imóvel, nos termos e para os efeitos previstos
no n.º 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 349/98, de 11 de novembro.
Nota: É possível efetuar amortizações antecipadas total ou parcialmente, por qualquer valor. As amortizações parciais devem
ser solicitadas com uma antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis em relação à data de vencimento da prestação seguinte,
sendo de 10 (dez) dias úteis em relação à data pretendida para efetuar o pagamento nas amortizações totais. No Leasing
Imobiliário as amortizações parciais devem ser solicitadas com uma antecedência mínima de 7 (sete) dias úteis em relação à
data de vencimento da prestação seguinte, sendo de 10 (dez) dias úteis em relação à data pretendida para efetuar o
pagamento nas amortizações totais.

Nota (1) Isenções:
- Crédito Multifunções, nas situações em que o pedido de crédito é em simultâneo com um Contrato de Crédito à Habitação;
Sempre que a renegociação da operação de crédito tenha sido motivada por situações de risco de incumprimento ou por
mora de obrigações decorrentes de contratos de crédito, no âmbito da aplicação do Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de
outubro;
- A novos contratos associados à 15 em 1 l Serviço Máximo. Válido para um contrato por ano, mediante condições definidas.

Nota (2) - Aplicável ao Crédito Multifunções quando a garantia é hipotecária, desde que o contrato não seja realizado simultaneamente
com um contrato de Crédito à Habitação. Quando a fração a avaliar não é a mesma, mesmo que o contrato seja realizado
simultaneamente com um contrato de Crédito à Habitação, também se aplica a comissão de avaliação.
- Não aplicável ao Crédito para Sinal e renegociação de condições contratuais.

Nota (12) É possível efetuar amortizações antecipadas totais ou parciais. Devem ser solicitadas, por escrito, com uma antecedência
mínima de 30 (trinta) dias de calendário a contar da data em que pretende efetuar a amortização.

Nota (9) Os custos incorridos com reconhecimentos notariais (termo de autenticação), desde que documentados, serão imputados aos
Clientes.

Nota (10) Aplicável nas situações em que a realização das escrituras não seja efetuada nas instalações da CEMG
(Balcão/Departamento Regional/Centro de Gestão Processual).

Nota (11) Isenção: Sempre que a renegociação da operação de crédito tenha sido motivada por situações de risco de incumprimento
ou por mora de obrigações decorrentes de contratos de crédito, no âmbito da aplicação do Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de
outubro.

Nota (6) No Crédito para Sinal Habitação, apenas aplica-se esta comissão quando ocorrer a liquidação do contrato sem celebração do
Crédito Habitação.

Nota (7) Esta comissão incide sobre o valor de cada prestação vencida e não paga. A este valor acresce a sobretaxa de mora de
3,00%.

Nota (8) Isenção: Declaração ao abrigo da alínea f) do 2º parágrafo da Portaria n.º 1453/2002, de 11 de novembro.
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.2. Crédito pessoal

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

2. Comissão de Contratação (1)
- Crédito Pessoal, Crédito Associado a

Produtos Não Financeiros, ON Liquidez
(fora de comercialização)

1,50% sobre o 
pedido de 

financiamento
(100,00 € / -) Imposto do Selo 

- 4%

Crédito Pessoal, Crédito Associado a Produtos Não Financeiros, Crédito Energias Renováveis, Crédito
Saúde, Crédito Formação, Crédito ON, ON Liquidez, Crédito Obras (fora de comercialização), Crédito
Energias Renováveis - Incentivo à aquisição de painéis solares (fora de comercialização)

Comissões iniciais
1. Comissão de Estudo de Dossier n.a. Isento n.a.

   - Contratos enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 (3)

- Taxa - Variável n.a. Isento n.a.

Comissões durante a vigência do contrato
3. Comissão de reembolso antecipado 
parcial (2)

  - Crédito Saúde, Crédito Formação e 
Crédito Energias Renováveis

0,50% sobre o 
pedido do 

financiamento

(15,00 € / 50,00 
€) 

Imposto do Selo 
- 4%

 - Crédito ON
1,50% sobre o 

pedido de 
financiamento

(50,00 € / -) Imposto do Selo 
- 4%

< 1 ano 0,25% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 1 ano 0,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

- Taxa - Fixa
Anos para o final do prazo do 
contrato:

- Taxa - Fixa
Anos para o final do prazo do 
contrato:

- Contratos não enquadrados no Dec. Lei 
133/2009

(4)

- Taxa - Variável 2,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 2,5 anos e < 3,5 anos 2,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 3,5 anos e < 5 anos 3,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

< 1 ano 1,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 1 ano e < 2,5 anos 1,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 5 anos 3,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.2. Crédito pessoal - cont.

Valor 
Anual

24,00 €

18,00 €

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Crédito Pessoal, Crédito Associado a Produtos Não Financeiros, Crédito Energias Renováveis, Crédito
Saúde, Crédito Formação, Crédito ON, ON Liquidez, Crédito Obras (fora de comercialização), Crédito
Energias Renováveis - Incentivo à aquisição de painéis solares (fora de comercialização) - cont.

4. Comissões de processamento / 
prestação (5)

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

5. Comissão pela recuperação de valores 
em dívida (6)

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€)
Imposto do Selo 

- 4%

        - Crédito Pessoal, Crédito Obras, 
Crédito ON, ON Liquidez n.a. 2,00 €

[Mensal]
Imposto do Selo 

- 4%

        - Crédito Energias Renováveis - 
Incentivo à Aquisição de Painéis Solares n.a. 18,00 €

[Anual]
Imposto do Selo 

- 4%

 - Exoneração da dívida e/ou fiança n.a. 150,00 € Imposto do Selo 
- 4% (7)

 - Exoneração da dívida e/ou fiança e 
constituição de nova fiança n.a. 200,00 € Imposto do Selo 

- 4% (7)

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo 
- 4%

6. Comissões relativas  a alterações 
contratuais (por ato)

 - Alteração de companhia de seguros n.a. 100,00 € Imposto do Selo 
- 4%

 - Alteração de Taxa Fixa para Taxa 
Variável (7) (9)

 - Alteração da Garantia n.a. 125,00 € Imposto do Selo 
- 4% (7)

 - Outras alterações contratuais n.a. 50,00 € Imposto do Selo 
- 4% (7) (8)

> 1 ano e < 2,5 anos 1,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 2,5 anos e < 3,5 anos 2,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

Anos para o final do prazo do 
contrato:

< 1 ano 1,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 3,5 anos e < 5 anos 3,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 5 anos 3,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.2. Crédito pessoal - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Comissões no termo do contrato
7. Comissão de reembolso antecipado 
total (2)

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Crédito Pessoal, Crédito Associado a Produtos Não Financeiros, Crédito Energias Renováveis, Crédito
Saúde, Crédito Formação, Crédito ON, ON Liquidez, Crédito Obras (fora de comercialização), Crédito
Energias Renováveis - Incentivo à aquisição de painéis solares (fora de comercialização) - cont.

- Taxa - Fixa
Anos para o final do prazo do 
contrato:

   - Contratos enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 (3)

- Taxa - Variável n.a. Isento n.a.

- Contratos não enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 (4)

- Taxa - Variável 2,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

< 1 ano 0,25% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 1 ano 0,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

< 1 ano 1,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 1 ano e < 2,5 anos 1,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

- Taxa - Fixa
Anos para o final do prazo do 
contrato:

> 5 anos 3,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 2,5 anos e < 3,5 anos 2,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 3,5 anos e < 5 anos 3,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.2. Crédito pessoal - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

3. Comissão pela recuperação de valores 
em dívida (6)

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€)
Imposto do Selo 

- 4%

Comissões durante a vigência do contrato
2. Comissão de reembolso antecipado 
parcial n.a. isento n.a.

Crédito Mais Mobilidade
Comissões iniciais

1. Comissão de Contratação n.a. 75,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Comissões iniciais

1. Comissão de Estudo de Dossier n.a. 250,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Comissão cobrada 
independentemente da concessão 

de crédito. 
(7)

4. Comissão de reembolso antecipado 
total n.a. isento n.a.

Crédito Outras Finalidades - sem garantia hipotecária

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo 
- 4%

Comissões no termo do contrato

6. Aceitação do seguro de vida à 
posteriori n.a. 50,00 € Imposto do Selo 

- 4%

Comissões durante a vigência do contrato

4. Comissão de Contratação

0,75% sobre o 
o valor do 
pedido do 

financiamento

(100,00 € / 200,00 
€) 

Imposto do Selo 
- 4% (7)

5. Prestação de Fiança n.a. 112,00 € Imposto do Selo 
- 4%

2. Reanálise do Processo n.a. 110,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Comissão aplicável quando o(s) 
crédito(s) não é (são) 

contratado(s) nos 6 meses 
seguintes à aprovação.

3. 2ª Via de Carta de Aprovação do 
Crédito n.a. 25,00 € IVA - 

18%/22%/23%

- Contratos não enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 3,00% (75,00 € / -) Imposto do Selo 

- 4%

7. Comissão de reembolso antecipado 
parcial (10)

   - Contratos enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 n.a. Isento n.a.
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.2. Crédito pessoal - cont.

Valor 
Anual

30,00 €

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

   - Comissão de gestão n.a. 30,00 €
[anual]

Imposto do Selo 
- 4%

9. Comissão pela recuperação de valores 
em dívida (6)

Crédito Outras Finalidades - sem garantia hipotecária - cont.

8. Comissões de processamento / 
prestação

10. Comissões relativas  a alterações 
contratuais (por ato)

 - Exoneração da dívida e/ou fiança n.a. 150,00 € Imposto do Selo 
- 4% (7)

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€)
Imposto do Selo 

- 4%

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo 
- 4%

 - Outras alterações contratuais n.a. 50,00 € Imposto do Selo 
- 4% (7) (8)

 - Alteração de companhia de seguros n.a. 100,00 € Imposto do Selo 
- 4%

 - Exoneração da dívida e/ou fiança e 
constituição de nova fiança n.a. 200,00 € Imposto do Selo 

- 4% (7)

 - Alteração da Garantia n.a. 125,00 € Imposto do Selo 
- 4% (7)

   - Contratos enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 n.a. Isento n.a.

- Contratos não enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 3,00% (75,00 € / -) Imposto do Selo 

- 4%

Comissões no termo do contrato
12. Comissão de reembolso antecipado 
total (10)

11. Comissões associadas a atos 
administrativos

      - Declarações de dívida para outros fins 
(Judiciais, Imposto Sucessório, 
Reeembolso de IVA, etc.)

n.a. 50,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Outras despesas associadas
TERMO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO NOTARIAL DE ASSINATURAS: Por cada termo de autenticação ou reconhecimento na
qualidade e por cada interveniente (1): 15,00 € (acresce IVA à taxa legal em vigor).
(1) Este valor corresponde a uma despesa notarial de Cartórios Públicos. No caso de Cartórios Privados, este emolumento será ajustado ao
valor que efetivamente é cobrado.
Em caso de urgência, todos os emolumentos são acrescidos em 50%.
Imposto do Selo sobre Utilização de Capital: aplicado no ínicio do contrato; prazos < 1 ano: 0,120% por mês; prazos ≥ 1 e < 5 anos: 1,500%;
prazos ≥ 5 anos: 1,500%.
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

Nota (6) Esta comissão incide sobre o valor de cada prestação vencida e não paga. A este valor acresce a sobretaxa de mora de
3,00%.

Nota (7) Isenção: Sempre que a renegociação da operação de crédito tenha sido motivada por situações de risco de incumprimento ou
por mora de obrigações decorrentes de contratos de crédito, no âmbito da aplicação do Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de
outubro.

Nota (8) Alguns exemplos de situações aplicáveis: Data de pagamento da prestação; Regime de prestação; Conta à ordem associada;
Prazo Contratual; Spread; Alteração de Indexante.

Nota (3) Isenção: Se o reembolso tiver sido efetuado em execução de contrato de seguro destinado a garantir o reembolso do crédito.
É possível efetuar amortizações antecipadas totais ou parciais. Devem ser solicitadas, por escrito, com uma antecedência
mínima de 30 (trinta) dias de calendário a contar da data em que pretende efetuar a amortização.

Nota (4) Nos contratos celebrados até 30 de junho de 2009, não se aplicarão as comissões indicadas se o valor obtido for superior ao
que resultar da aplicação do artigo 9º do DL 359/91. Nestes casos, será calculado o valor do pagamento antecipado do
montante em dívida, com base numa taxa de atualização indicada pela CEMG, que corresponderá a uma percentagem
mínima de 90% da taxa de juro em vigor no momento da antecipação para o contrato em causa.
É possível efetuar amortizações antecipadas totais ou parciais. Devem ser solicitadas, por escrito, com uma antecedência
mínima de 30 (trinta) dias de calendário a contar da data em que pretende efetuar a amortização.

Nota (5) Isenções: Crédito Energias Renováveis (excepto o Incentivo à Aquisição de Painéis Solares), Crédito Saúde, Crédito
Formação e Crédito Associado a Produtos Não Financeiros.

Nota (1) Isenção: Sempre que a renegociação da operação de crédito tenha sido motivada por situações de risco de incumprimento
ou por mora de obrigações decorrentes de contratos de crédito, no âmbito da aplicação do Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de
outubro; - Conta pacote 15 em 1 | Serviço Máximo, limitada a um contrato por ano, mediante condições definidas.
Sempre que um dos mutuários ou fiador seja titular de uma conta à ordem associada à Solução Viva, fica isento da comissão
de contratação (isenção manual) até ao máximo de 75€, suportando o Cliente a diferença do valor definido em Preçário, caso
aplicável.

Nota (2) Isenções: Crédito Energias Renováveis - Incentivo à Aquisição de Painéis Solares. 
Crédito Associado a Produtos Não Financeiros – Para contratos com um valor de financiamento igual ou inferior a 500€ está
isento desta comissão. 

Nota (9) Comissão incide sobre o montante em dívida.

Nota (10) É possível efetuar amortizações antecipadas totais ou parciais. Devem ser solicitadas, por escrito, com uma antecedência
mínima de 30 (trinta) dias de calendário a contar da data em que pretende efetuar a amortização.



Caixa Económica Montepio Geral Operações de Crédito / Particulares - Pág. 28 /150

CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL Entrada em vigor: 14-Dez-2018

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.3. Crédito automóvel

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Crédito Auto (fora de comercialização) e Leasing Auto

Comissões iniciais
1. Comissão de Estudo de Dossier n.a. Isento n.a.

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

 - Crédito Auto 

   - Contratos enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 (1)

Comissões durante a vigência do contrato
3. Comissão de reembolso antecipado 
parcial

2. Comissão de Contratação / Montagem 
da Operação

  - Leasing Auto n.a. 145,00 € IVA - 
18%/22%/23%

Anos para o final do prazo do 
contrato:

< 1 ano 0,25% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

- Taxa - Variável n.a. Isento n.a.

- Taxa - Fixa

- Taxa - Variável 2,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

- Taxa - Fixa

> 1 ano 0,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

- Contratos não enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 (2)

> 1 ano e < 2,5 anos 1,50% n.a. Imposto do Selo 
 4%

> 2,5 anos e < 3,5 anos 2,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

Anos para o final do prazo do 
contrato:

< 1 ano 1,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

 - Leasing Auto

   - Contratos enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 (1)

> 3,5 anos e < 5 anos 3,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 5 anos 3,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

Anos para o final do prazo do 
contrato:

- Taxa - Variável n.a. Isento n.a.

- Taxa - Fixa
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.3. Crédito automóvel - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

18,00 €

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

> 1 ano 0,50% n.a. IVA - 
18%/22%/23%

- Contratos não enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 3,00% (125,00 €/ -) IVA - 

18%/22%/23% (2)

Crédito Auto (fora de comercialização) e Leasing Auto - cont.

< 1 ano 0,25% n.a. IVA - 
18%/22%/23%

  - Leasing Auto n.a. 1,50 €
[Mensal]

IVA - 
18%/22%/23%

Cobrada cumulativamente com a 
"comissão de gestão de 

contratos"

5. Comissão pela recuperação de valores 
em dívida (3)

4. Comissões de processamento / 
prestação

 - Crédito Auto n.a. Isento n.a.

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo 
- 4%

 - Leasing Auto

 - Crédito Auto 

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€)
Imposto do Selo 

- 4%

6. Comissões relativas  a alterações 
contratuais (por ato)

 - Crédito Auto (4)

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€)
IVA - 

18%/22%/23%

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) IVA - 
18%/22%/23%

    - Alteração da Garantia n.a. 125,00 € Imposto do Selo 
- 4%

    - Outras alterações contratuais n.a. 50,00 € Imposto do Selo 
- 4% (5)

     - Exoneração da dívida e/ou fiança n.a. 150,00 € Imposto do Selo 
- 4%

    - Exoneração da dívida e/ou fiança e 
constituição de nova fiança n.a. 200,00 € Imposto do Selo 

- 4%

< 1 ano 1,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 1 ano e < 2,5 anos 1,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

    - Alteração de Taxa Fixa para Taxa 
Variável (6)

Anos para o final do prazo do 
contrato:
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.3. Crédito automóvel - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

> 3,5 anos e < 5 anos 3,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 5 anos 3,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 2,5 anos e < 3,5 anos 2,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Crédito Auto (fora de comercialização) e Leasing Auto - cont.

       - Alteração da conta à ordem 
associada n.a. 50,00 € IVA - 

18%/22%/23%

- Outras alterações contratuais n.a. 200,00 € IVA - 
18%/22%/23%

6. Comissões relativas  a alterações 
contratuais (por ato) - cont.

 - Leasing Auto

 - Leasing Auto

     - Comissão de 2ªs vias de 
documentação do contrato n.a. 25,00 € IVA - 

18%/22%/23%

7. Comissões associadas a atos 
administrativos

 - Crédito Auto n.a. n.a. n.a.

     - Comissão de transmissão da posição 
jurídica do locatário n.a. 200,00 € IVA - 

18%/22%/23%

A cobrar aquando da assinatura 
do contrato de cessão de posição 

contratual. (7)

     - Comissão de envio de requerimentos e 
autorizações diversas n.a. 30,00 € IVA - 

18%/22%/23%

     - Comissão para emissão de 2ªs vias de 
documentação automóvel – 
Requerimentos, DUA, Mod. 9

n.a. 50,00 € IVA - 
18%/22%/23%

     - Comissão de emissão de 2ª vias de 
outros documentos n.a. 15,00 € IVA - 

18%/22%/23%

     - Comissão de alteração de registos (por 
ato) n.a. 10,00 € IVA - 

18%/22%/23%

 Acresce despesa efetiva de 
legalização devida à 

Conservatória do Registo de 
Veículos e inclui o tratamento da 
transmissão de propriedade pelo 

Banco. (8)

     - Comissão para tratamento de multas n.a. 10,00 € IVA - 
18%/22%/23%

     - Comissão para processamento de 
impostos e taxas n.a. 10,00 € IVA - 

18%/22%/23%
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.3. Crédito automóvel - cont.

Valor 
Anual

---

36,00 €

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

8. Comissão de gestão de contratos

 - Leasing Auto n.a. 18,00 €
[Semestral]

IVA - 
18%/22%/23%

Cobrada cumulativamente com a 
"comissão de 

processamento/prestação"

Comissões no termo do contrato

 - Crédito Auto n.a. n.a. n.a.

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Crédito Auto (fora de comercialização) e Leasing Auto - cont.

- Taxa - Variável n.a. Isento n.a.

- Taxa - Fixa

9. Comissão de reembolso antecipado 
total

   - Contratos enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 (1)

> 1 ano 0,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

- Contratos não enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 (2)

Anos para o final do prazo do 
contrato:

< 1 ano 0,25% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

Anos para o final do prazo do 
contrato:

< 1 ano 1,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

- Taxa - Variável 2,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

- Taxa - Fixa

> 3,5 anos e < 5 anos 3,00% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 5 anos 3,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 1 ano e < 2,5 anos 1,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

> 2,5 anos e < 3,5 anos 2,50% n.a. Imposto do Selo 
- 4%

- Taxa - Variável n.a. Isento n.a.

- Taxa - Fixa

 - Leasing Auto

   - Contratos enquadrados no Dec. Lei 
133/2009

(1)

Anos para o final do prazo do 
contrato:

< 1 ano 0,25% n.a. IVA - 
18%/22%/23%
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.3. Crédito automóvel - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

Notas gerais: 

> 1 ano 0,50% n.a. IVA - 
18%/22%/23%

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Crédito Auto (fora de comercialização) e Leasing Auto - cont.

Outras despesas associadas
TERMO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO NOTARIAL DE ASSINATURAS: Por cada termo de autenticação ou reconhecimento na
qualidade e por cada interveniente (1): 15,00 € (acresce IVA à taxa legal em vigor).
(1) Este valor corresponde a uma despesa notarial de Cartórios Públicos. No caso de Cartórios Privados, este emolumento será ajustado ao
valor que efetivamente é cobrado.
Em caso de urgência, todos os emolumentos são acrescidos em 50%.
Regime fiscal aplicável: IVA sobre as Rendas

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) Isenção: Se o reembolso tiver sido efetuado em execução de contrato de seguro destinado a garantir o reembolso do crédito.
É possível efetuar amortizações antecipadas totais ou parciais. Devem ser solicitadas, por escrito, com uma antecedência
mínima de 30 (trinta) dias de calendário a contar da data em que pretende efetuar a amortização.

Nota (2) Nos contratos celebrados até 30 de junho de 2009, não se aplicarão as comissões indicadas se o valor obtido for superior ao
que resultar da aplicação do artigo 9º do DL 359/91. Nestes casos, será calculado o valor do pagamento antecipado do
montante em dívida, com base numa taxa de atualização indicada pela CEMG, que corresponderá a uma percentagem
mínima de 90% da taxa de juro em vigor no momento da antecipação para o contrato em causa.
Nota: É possível efetuar amortizações antecipadas totais ou parciais. Devem ser solicitadas, por escrito, com uma
antecedência mínima de 30 (trinta) dias de calendário a contar da data em que pretende efetuar a amortização.

- Contratos não enquadrados no Dec. Lei 
133/2009 3,00% (125,00 €/ -) IVA - 

18%/22%/23% (2)

10. Comissão de alteração de registos 
(por ato) n.a. 10,00 € IVA - 

18%/22%/23%

 Acresce despesa efetiva de 
legalização devida à 

Conservatória do Registo de 
Veículos e inclui o tratamento da 
transmissão de propriedade pelo 

Banco. (9)

Nota (9) No termo natural do contrato de Leasing Auto, caso o cliente opte pelo pagamento do respetivo valor residual e solicite à
CEMG a transmissão da titularidade do bem para o seu nome ou de terceiro, aplica-se a referida comissão.

Nota (6) Comissão incide sobre o montante em dívida.

Nota (7) Não aplicável em caso de reembolso antecipado total.

Nota (8) Durante a vigência do contrato de Leasing Auto, caso o cliente opte pela transmissão antecipada do bem, por sua iniciativa, e
solicite à CEMG a transmissão da titularidade do bem ou por alteração do registo de locação, aplica-se a referida comissão.

Nota (3) Esta comissão incide sobre o valor de cada prestação vencida e não paga. A este valor acresce a sobretaxa de mora de
3,00%.

Nota (4) Isenção: Sempre que a renegociação da operação de crédito tenha sido motivada por situações de risco de incumprimento
ou por mora de obrigações decorrentes de contratos de crédito, no âmbito da aplicação do Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de
outubro.

Nota (5) Alguns exemplos de situações aplicáveis: Data de pagamento da prestação; Regime de prestação; Conta à ordem associada;
Prazo Contratual; Spread; Alteração de Indexante.
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.5. Descobertos bancários

Valor 
Anual

n.a.

n.a.

[Cartões de crédito]

2.6. Outros créditos a particulares

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Não aplicável.

Consulte Seção 3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES)

2. Comissões associadas a 
ultrapassagem de crédito n.a. n.a. n.a.

Outras despesas associadas

Descoberto bancário associado a contas de depósito

1. Comissões associadas a facilidade de 
descoberto n.a. n.a. n.a.

2. Reanálise do Processo n.a. 110,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Comissão aplicável quando o(s) 
crédito(s) não é (são) 

contratado(s) nos 6 meses 
seguintes à aprovação.

3. 2ª Via de Carta de Aprovação do 
Crédito n.a. 25,00 € IVA - 

18%/22%/23%

Crédito Outros Fins (fora de comercialização)

Comissões iniciais

1. Comissão de Estudo de Dossier n.a. 250,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Comissão cobrada 
independentemente da concessão 

de crédito. 
(1)

- A cobrar no momento da contratação n.a. 50,00 € Imposto do Selo 
- 4%

5. Alteração do local de escritura (por 
solicitação do Cliente) n.a. 50,00 € IVA - 

18%/22%/23%

4. Dispensa de registos provisórios

6. Desistência de realização de escritura 
(imputável ao Cliente) n.a. 10,00 € IVA - 

18%/22%/23%
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.6. Outros créditos a particulares - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

30,00 €

---

---

---

---

---

---

---

---

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Crédito Outros Fins (fora de comercialização) - cont.

10. Aceitação do seguro de vida à 
posteriori n.a. 50,00 € Imposto do Selo 

- 4%

Comissões durante a vigência do contrato

8. Comissão de Contratação

0,75% sobre o 
o valor do 
pedido do 

financiamento

(100,00 € / 200,00 
€) 

Imposto do Selo 
- 4% (1)

9. Prestação de Fiança n.a. 112,00 € Imposto do Selo 
- 4%

7. Deslocação do representante da 
CEMG n.a. 100,00 € IVA - 

18%/22%/23%

A deslocação (viagem de ida e 
volta) deverá ser cobrada de 

acordo com o número de 
deslocações realizadas 

independentemente do número de 
contratos realizados pelo Cliente. 

(2)

   - Comissão de gestão n.a. 30,00 €
[anual]

Imposto do Selo 
- 4%

13. Escritura de substituição de 
devedores n.a. 200,00 € Imposto do Selo 

- 4%

11. Comissão de reembolso antecipado 
parcial 3,00% (75,00 € / -) Imposto do Selo 

- 4% (3)

12. Comissões de processamento / 
prestação

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo 
- 4%

14. Comissão pela recuperação de 
valores em dívida (4)

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€)
Imposto do Selo 

- 4%

     - Exoneração da dívida e/ou fiança n.a. 150,00 € Imposto do Selo 
- 4% (1)

    - Exoneração da dívida e/ou fiança e 
constituição de nova fiança

n.a. 200,00 € Imposto do Selo 
- 4%

(1)

15. Comissões relativas  a alterações 
contratuais (por ato)

   - Alteração de companhia de seguros n.a. 100,00 € Imposto do Selo 
- 4%

    - Alteração da Garantia n.a. 125,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Por exemplo, alteração da 
hipoteca do imóvel adquirido por 

hipoteca de outro imóvel ou 
aplicações financeiras. (1)

    - Outras alterações contratuais n.a. 50,00 € Imposto do Selo 
- 4% (1) (5)
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.6. Outros créditos a particulares - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Crédito Outros Fins (fora de comercialização) - cont.

16. Comissões associadas a atos 
administrativos

18. Deslocação do representante da 
CEMG n.a. 100,00 € IVA - 

18%/22%/23%

A deslocação (viagem de ida e 
volta) deverá ser cobrada de 

acordo com o número de 
deslocações realizadas 

independentemente do número de 
contratos realizados pelo Cliente. 

(2)

Comissões no termo do contrato

17. Comissões associadas a atos 
administrativos - cont.

      - Declarações de dívida para outros fins 
(Judiciais, Imposto Sucessório, 
Reeembolso de IVA, etc.)

n.a. 50,00 € Imposto do Selo 
- 4%

      - Declarações de encargos de 
prestação n.a. 22,50 € Imposto do Selo 

- 4% (6)

      - Declarações de dívida para 
transferência OIC n.a. 150,00 € Imposto do Selo 

- 4%

 - Liquidação no termo do contrato n.a. 112,50 € Imposto do Selo 
- 4%

19. Comissão de reembolso antecipado 
total 3,00% (75,00 € / -) Imposto do Selo 

- 4% (3)

20. Autorização de cancelamento (por 
cada autorização)

Aplicada no termo natural do 
contrato (quando não há lugar à 

comissão de reembolso 
antecipado total) (7)
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.6. Outros créditos a particulares - cont.

Valor 
Anual

---
---

---

12,00 €

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Outras condiçõesEm %  Euros 
(Mín/Máx)

Crédito para Estudantes do Ensino Superior com Garantia Mútua - 2014/2015 (fora de comercialização)

Comissões iniciais

Comissões
Acresce 
Imposto

4. Comissões de processamento / 
prestação n.a. 12,00 €

[Anual]
Imposto do Selo 

- 4%

5. Comissão pela recuperação de valores 
em dívida (3)

Comissões durante a vigência do contrato
3. Comissão de reembolso antecipado 
parcial n.a. n.a. n.a.

1. Comissão de Estudo de Dossier n.a. n.a. n.a.
2. Comissão de Contratação n.a. n.a. n.a.

Desconto de Efeitos (fora de comercialização) (8) - Letras

1. Efeitos domiciliados

É cobrada por novo efeito e efeito 
de reforma. - A cobrar na CEMG 0,65% (20,00 € / 100,00 

€)

Comissões no termo do contrato
6. Comissão de reembolso antecipado 
total n.a. n.a. n.a.

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 €

4,00% (12,00 € / 150,00 
€)

Imposto do Selo 
- 4%

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo 
- 4%

4. Pedido de devolução para reforma 
(por efeito) n.a. 20,00 € IVA - 

18%/22%/23%

É cobrada quando o efeito não é 
reformável e o Cliente quer que 

seja reformado.

5. Pedido de devolução por outros 
motivos (por efeito) n.a. 20,00 € IVA - 

18%/22%/23%

É cobrada para as seguintes 
finalidades: pedido de devolução 

para alteração de 
domicilio/NIB/NIPC/NIF; Quando 

o Cliente não quer que se proceda 
à cobrança do efeito.

É cobrada por novo efeito e efeito 
de reforma.

3. Comissão por incumprimento de 
domiciliação (por efeito) n.a. 25,00 € Imposto do Selo 

- 4%

Imposto do Selo 
- 4%

 - A cobrar noutra Instituição de Crédito 0,75% (50,00 € / 100,00 
€)

Imposto do Selo 
- 4%

2. Efeitos não domiciliados 1,50% (50,00 € / 200,00 
€)

Imposto do Selo 
- 4%
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

2.6. Outros créditos a particulares - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

7. Comissão pela recuperação de valores 
em dívida (3)

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€)
Imposto do Selo 

- 4%

6. Reformas de efeitos (por efeito) n.a. 60,00 € Imposto do Selo 
- 4%

Comissão cobrada por reforma 
sem o pagamento de uma 
percentagem mínima de 

amortização.

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)
Desconto de Efeitos (fora de comercialização) (8) - Letras - cont.

   -  2ª via avisos de efeitos (por efeito) n.a. 30,00 € IVA - 
18%/22%/23%

9. Portes n.a. 2,00 € IVA - 
18%/22%/23%

Nomeadamente as associadas ao 
envio de cartas de contratação e 

liquidação.

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo 
- 4%

8. Comissões associadas a atos 
administrativos

2. Reforma de Livrança 0,60% (60,00 € / -) Imposto do Selo 
- 4%

Valor que incide sobre o novo 
efeito (efeito de reforma). É 

cobrada por efeito ao Subscritor 
no acto do respectivo 

financiamento.

3. Comissão pela recuperação de valores 
em dívida (3)

Livranças (fora de comercialização)

1. Comissão de processamento 0,60% (60,00 € / -) Imposto do Selo 
- 4%

Comissão que incide sobre as 
novas operações e operações de 

reforma.

5. Portes n.a. 2,00 € IVA - 
18%/22%/23%

Nomeadamente as associadas ao 
envio de cartas de contratação e 

liquidação.

4. Comissões associadas a atos 
administrativos

   -  2ª via avisos de efeitos (por efeito) n.a. 30,00 € IVA - 
18%/22%/23%

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€)
Impostos do 

Selo - 4%

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Impostos do 
Selo - 4%
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

Notas gerais: 

Outras despesas associadas

Nota (7) Em qualquer caso, os custos incorridos com reconhecimentos notariais (termo de autenticação), desde que documentados,
deverão ser cobrados aos Clientes.

Nota (8) As despesas são cobradas por efeito e os cálculos são efetuados sobre o valor facial da letra.

Nota (4) Esta comissão incide sobre o valor de cada prestação vencida e não paga. A este valor acresce a sobretaxa de mora de
3,00%.

Nota (5) Alguns exemplos de situações aplicáveis: Data de pagamento da prestação; Regime de prestação; Conta à ordem associada;
Prazo Contratual; Spread; Alteração de Indexante.

Nota (6) Exemplo: Entrega em infantários, etc.

Nota (1) Isenção: Sempre que a renegociação da operação de crédito tenha sido motivada por situações de risco de incumprimento
ou por mora de obrigações decorrentes de contratos de crédito, no âmbito da aplicação do Decreto-Lei n.º 227/2012, de 25 de
outubro.

Nota (2) Aplicável nas situações em que a realização das escrituras não seja efectuada nas instalações da CEMG
(Balcão/Departamento Regional/Centro de Gestão Processual). Isenção: Em caso de reembolso antecipado total.

Nota (3) É possível efetuar amortizações antecipadas totais ou parciais. Devem ser solicitadas, por escrito, com uma antecedência
mínima de 30 (trinta) dias de calendário a contar da data em que pretende efetuar a amortização.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO NOTARIAL DE ASSINATURAS: Por cada termo de autenticação ou reconhecimento na
qualidade e por cada interveniente (1): 15,00 € (acresce IVA à taxa legal em vigor).
DEPÓSITO DE DOCUMENTOS (por cada documento): 20,00 € (isento de Imposto).
CERTIDÃO ON-LINE: 15,00 € (isento de Imposto) - valor a cobrar por cada bem imóvel.
(1) Este valor corresponde a uma despesa notarial de Cartórios Públicos. No caso de Cartórios Privados, este emolumento será ajustado ao
valor que efetivamente é cobrado.
Em caso de urgência, todos os emolumentos são acrescidos em 50%.
Imposto do Selo sobre Utilização de Capital: aplicado no início do contrato; prazos > 1 ano e < 5 anos: 0,5%; prazos > 5 anos: 0,6%.

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES)

3.1. Cartões de crédito

1.
º a

no

[A
no

s 
se

gu
in

te
s]

1.
º a

no

[A
no

s 
se

gu
in

te
s]

18,00 € 18,00 € 18,00 € 18,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

13,20 € 13,20 € 13,20 € 13,20 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

48,00 € 48,00 € 48,00 € 48,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

102,00 € 102,00 € 102,00 € 102,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

84,00 € 84,00 € 84,00 € 84,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

35,00 € 20,00 € 35,00 € 20,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € --- n.a. n.a. 4,00%

8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € --- n.a. n.a. 4,00%

28,00 € 28,00 € 15,00 € 15,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

20,00 € 20,00 € 15,00 € 15,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%

   - Clientes não Associados do MGAM

   - Clientes Associados do MGAM e 
titulares da Conta Montepio Especial 
Jovem

Cartão Classic - Fora de 
comercialização (13)
[Rede Visa] (11) (14)
   - Clientes não Associados do MGAM

   - Clientes Associados do MGAM

   - Clientes não Associados do MGAM

   - Clientes Associados do MGAM e 
titulares da Conta Montepio Especial 
Jovem

Cartão Solmar
[Rede Visa] - Fora de comercialização

   - Clientes Associados do MGAM (10)

Cartão +Vida
[Rede Visa]

(11) (12)

Cartão Pedro
[Rede Visa] - Fora de comercialização

   - Clientes Associados do MGAM (8)

Cartão World
[Rede MasterCard]

   - Clientes não Associados do MGAM (9) (21)

   - Clientes Associados do MGAM (5)

Cartão Gold
[Rede Visa]

(7) (21)

   - Clientes não Associados do MGAM (6)

1.º Titular [Outros Titulares]

Cartão Classic CEMG
[Rede Visa]

(4) (20)

   - Clientes não Associados do MGAM (3)

(ÍNDICE)

Comissões (Euros)

[Condições de 
isenção]

1. Disponibilização de cartão de 
crédito

3.
 S

ub
st

itu
iç

ão
 d

e 
ca

rt
ão

 (1
)

4.
 In

ib
iç

ão
 d

o 
ca

rt
ão

5.
 P

ag
am

en
to

 
de

vo
lv

id
o

6.
 C

om
is

sã
o 

de
 

re
cu

pe
ra

çã
o 

de
 

va
lo

re
s 

em
 d

ív
id

a 
(2

)

Designação do cartão

Redes onde o cartão é aceite
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

3.1. Cartões de crédito - cont.

1.
º a

no

[A
no

s 
se

gu
in

te
s]

1.
º a

no

[A
no

s 
se

gu
in

te
s]

72,00 € 72,00 € 45,00 € 45,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

45,00 € 45,00 € 45,00 € 45,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

8,50 € 8,50 € 8,50 € 8,50 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

35,00 € 35,00 € 35,00 € 35,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 12,00 € n.a. n.a. 4,00%

Nota (1) 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.

Nota (2) Percentagem a incidir sobre o valor da prestação vencida e não paga, com um mínimo de 12,00 € e um máximo de 150,00 €.

Outras despesas associadas
Não aplicável.

Legenda: MGAM - Montepio Geral Associação Mutualista.
Notas gerais: Os Cartões de Crédito Pedro, Sol*Mar, Classic e Premier já incluem os seguros associados. 

Nos cartões de crédito que se encontram fora de comercialização e + Vida, a comissão de disponibilização de cartão de crédito é
cobrada 12 meses após a data de ativação do cartão e nos aniversários subsequentes.

Cartão Sentidos
[Rede Visa] - Fora de comercialização (11) (18)

Cartão Caçador (13)
[Rede Visa] - Fora de comercialização

(19) 

Cartão Caçador Gold (13)
[Rede Visa] - Fora de comercialização

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%

Cartão Origem - Fora de 
comercialização
[Rede Visa]

(11) (16)   - Clientes não Associados do MGAM

   - Clientes Associados do MGAM e 
titulares da Conta Montepio Especial 
Jovem

Cartão S.C. Braga
[Rede Visa] - Fora de comercialização (17) 

Designação do cartão

Redes onde o cartão é aceite

1.º Titular [Outros Titulares]

Cartão Premier - Fora de 
comercialização
[Rede Visa]

(11) (15)
   - Clientes não Associados do MGAM

   - Clientes Associados do MGAM

Comissões (Euros)

[Condições de 
isenção]

1. Disponibilização de cartão de 
crédito

3.
 S

ub
st

itu
iç

ão
 d

e 
ca

rt
ão

 (1
)

4.
 In

ib
iç

ão
 d

o 
ca

rt
ão

5.
 P

ag
am

en
to

 
de

vo
lv

id
o

6.
 C
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o 

de
 

re
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o 
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s 
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a 
(2

)
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

Nota (19) - Isentos da primeira semestralidade da comissão de disponibilização de cartão de crédito: Clientes e não Clientes da CEMG.
- Nas semestralidades seguintes só estão isentos com uma faturação total no cartão, no semestre anterior, de valor superior a
250,00 € (em compras).

Nota (20) Isenção da comissão de disponibilização de cartão de crédito, até dois cartões/titulares, do Cartão Classic CEMG associado à
conta pacote 15 em 1 l Serviço Máximo, mediante condições definidas.

Nota (21) Isenção da comissão de disponibilização de cartão de crédito nas 3 primeiras mensalidades/ano até dois cartões/titulares dos
Cartões Gold e World associados à conta pacote 15 em 1 l Serviço Máximo, mediante condições definidas. 

Nota (16) Isenção da comissão de disponibilização de cartão de crédito (até dois cartões/titulares) no primeiro ano, na subscrição das contas
pacote Solução Consigo ou Solução Runner.

Nota (17) - Isentos da comissão de emissão de cartão: Clientes e não Clientes da CEMG.
- Isenção da comissão de disponibilização de cartão de crédito: Clientes com uma faturação total no cartão, no ano anterior, de
valor > 1.500,00 € (em compras).

Nota (18)
Isenção da comissão de disponibilização de cartão de crédito (até dois cartões/titulares) no primeiro ano, na subscrição da Solução
Runner.

Nota (13) As comissões de disponibilizações de cartão de crédito são cobradas semestralmente.
Nota (14) Isenção da 1ª semestralidade. Nas semestralidades seguintes só estão isentos com uma faturação total no cartão, no semestre

anterior, de valor superior a 750 €, em compras e/ou adiantamento de numerário a crédito (cash advance) registados na conta
cartão. Excetuam-se os movimentos que ainda estão em situação de “pedido de autorização” da rede VISA, não estando por isso
comunicados e registados na conta cartão. 
Clientes que tenham subscrito as contas pacote, designadamente, Solução Consigo ou Solução Runner, até dois cartões/titulares,
estão isentos de duas semestralidades a apurar no cálculo da comisão de disponibilização de cartão de crédito seguinte.

Nota (15) Isenção da comissão de disponibilização de cartão de crédito (até dois cartões/titulares) no primeiro ano e isenção nos anos
seguintes se o nível de utilização no ano anterior for superior ou igual a 6.000€ (em compras e/ou adiantamento de numerário a
crédito (cash advance)) em cada cartão, na subscrição da Solução Valor.

Nota (10) O valor indicado na comissão de disponibilização de cartão de crédito corresponde ao pagamento de 12 mensalidades no valor de
7,00 €, cobradas antecipadamente. A cobrança da primeira mensalidade é efetuada após a adesão ao cartão.

Nota (11) Isenção da comissão de disponibilização de cartão de crédito, associado à Conta à Ordem Promotores, para o 1º titular
(Promotor).

Nota (12)
Isenção da comissão de disponibilização de cartão de crédito (até dois cartões/titulares) no primeiro ano, na subscrição da Solução 
Consigo.

Nota (7) Isenção das primeiras 6 mensalidades do Cartão Gold associado à conta à ordem da conta pacote Solução Valor, com um máximo
de um cartão por titular (1º titular e 2º titular). Caso o Cliente efetue, no mês anterior, uma faturação total no cartão de valor superior
a 250,00 € em compras e/ou adiantamento de numerário a crédito (cash advance) registados na conta cartão. Excetuam-se os
movimentos que ainda estão em situação de “pedido de autorização” da rede VISA, não estando por isso comunicados e registados
na conta cartão.

Nota (8) O valor indicado na comissão de disponibilização de cartão de crédito corresponde ao pagamento de 12 mensalidades no valor de
4,00 €, cobradas antecipadamente. A cobrança da primeira mensalidade é efetuada após a adesão ao cartão.

Nota (9) O valor indicado na comissão de disponibilização de cartão de crédito corresponde ao pagamento de 12 mensalidades no valor de
8,50 €, cobradas antecipadamente. A cobrança da primeira mensalidade é efetuada após a adesão ao cartão.

Nota (4) Isenção das 6 primeiras mensalidades do Cartão Classic CEMG associado à conta à ordem das contas pacote, designadamente,
Solução Consigo ou Solução Runner, com um máximo de um cartão por titular (1º titular e 2º titular). Sempre que o Cliente efetue,
no mês anterior, uma faturação total no cartão de valor superior a 150,00 € em compras e/ou adiantamento de numerário a crédito
(cash advance) registados na conta cartão. Excetuam-se os movimentos que ainda estão em situação de “pedido de autorização”
da rede VISA, não estando por isso comunicados e registados na conta cartão.

Nota (5) O valor indicado na comissão de disponibilização de cartão de crédito corresponde ao pagamento de 12 mensalidades no valor de
1,10 €, cobradas antecipadamente. A cobrança da primeira mensalidade é efetuada após a adesão ao cartão.

Nota (6) O valor indicado na comissão de disponibilização de cartão de crédito corresponde ao pagamento de 12 mensalidades no valor de
5,00 €, cobradas antecipadamente. A cobrança da primeira mensalidade é efetuada após a adesão ao cartão. 

Nota (3) O valor indicado na comissão de disponibilização de cartão de crédito corresponde ao pagamento de 12 mensalidades no valor de
1,50 €, cobradas antecipadamente. A cobrança da primeira mensalidade é efetuada após a adesão ao cartão.
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

3.2. Cartões de débito

1.
º a

no

[A
no

s 
se

gu
in

te
s]

1.
º a

no

[A
no

s 
se

gu
in

te
s]

28,00 € 16,00 € 28,00 € 16,00 € 10,00 € n.a. 35,00 € 10,00 €

11,00 € 6,00 € 11,00 € 6,00 € 10,00 € n.a. 35,00 € 10,00 €

30,00 € 18,00 € 30,00 € 18,00 € 7,50 € n.a. 35,00 € 10,00 €

29,00 € 17,00 € 29,00 € 17,00 € 10,00 € n.a. 35,00 € 10,00 €

27,00 € 18,00 € 27,00 € 18,00 € 10,00 € n.a. 35,00 € 10,00 €

3,50 € Isento 3,50 € Isento 7,50 € n.a. 35,00 € 10,00 €

Isento Isento Isento Isento 10,00 € n.a. 35,00 € 10,00 €

16,00 € 16,00 € 16,00 € 16,00 € 10,00 € n.a. 35,00 € 10,00 €

Outras despesas associadas
Não aplicável.

Legenda: SPZN - Sindicato dos Professores da Zona Norte.
AAC - Associação Académica de Coimbra.

Notas gerais: - A comissão de disponibilização de cartão de débito é postecipada, ou seja, é cobrada 12 meses após a data de ativação do cartão
e nos aniversários subsequentes.
- A substituição de qualquer cartão de débito por um cartão Electron Montepio Runner está isento da comissão de substituição de
cartão. No entanto, a substituição de um cartão Electron Montepio Runner por outro Electron Montepio Runner, aplicam-se as
condições previstas na nota (1).
- O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Cartão AAC - Estudante
[Rede Visa] - Fora de comercialização (11)

Cartão AAC
[Rede Visa] - Fora de comercialização (5)

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4% IVA - 18%/22%/23%

Cartão Portugal (4)
[Rede Visa]

(10) (6) (12)

Design Cards (4)
[Rede Visa]

(12)

Cartão SPZN
[Rede Visa]

[Outros Titulares]

Cartão Electron Contactless / Não 
Contactless  (4)
[Rede Visa]

(5) (6) (12)

Cartão Electron - Especial Jovem (4)
[Rede Visa] (7) (12)

Cartão Electron Montepio Runner 
[Rede Visa] (8) (9) (12)

Comissões (Euros)

[Condições de 
isenção]

1. Disponibilização de cartão de débito

3.
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 d
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 (1
)
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 d

o 
ca

rt
ão

 

5 .
 P

ro
du

çã
o 

U
rg

en
te

 
de

 C
ar

tã
o 

(a
té

 3
 d
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 C
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(3

)

Designação do cartão

Redes onde o cartão é aceite

1.º Titular
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

3.3. Outros cartões

1.
º a

no

[A
no

s 
se

gu
in

te
s]

1.
º a

no

[A
no

s 
se

gu
in

te
s]

Isento Isento Isento Isento 6,00 € n.a. n.a. n.a. 10,00 €

Isento Isento Isento Isento 6,00 € n.a. n.a. 5,00 € 10,00 €

Isento Isento Isento Isento 8,00 € n.a. n.a. n.a. 10,00 €

Isento Isento Isento Isento 8,00 € n.a. n.a. 7,00 € 10,00 €
IVA - 

18%/22%/
23%

Cartão Pré-Pago Montepio 
Runner
[Rede Visa e Multibanco] (2) (3) 
  - Cartões não personalizados

  - Cartões personalizados

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%

1.º Cartão/Titular 2º Cartão/Cônjuge

Cartão Pré-Pago Montepio
[Rede Visa e Multibanco]

(2)

  - Cartões não personalizados

  - Cartões personalizados

Comissões (Euros)

[Condições de 
isenção]

1. Anuidades

2.
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de
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(1
)Designação do cartão

Redes onde o cartão é 
aceite

Nota (10) Isenções:
- Da comissão de disponibilização de cartão de débito para as Contas de Serviços Mínimos Bancários. O titular da conta de
Serviços Mínimos Bancários suporta os custos normalmente praticados pela CEMG pela emissão do cartão de débito caso venha a
solicitar a substituição deste cartão antes de decorridos 18 meses sobre a data da respetiva emissão, salvo se a sua validade for
inferior a este prazo ou a causa de substituição for imputável à instituição de crédito;
- Isenção da comissão de disponibilização de cartão de débito da Conta Base.

Nota (11) Cartão de débito de emissão exclusiva para alunos membros da Associação Académica de Coimbra em situação regular.

Nota (12) O valor da Disponibilização de cartão de débito é cobrado em dois momentos: no momento da ativação do cartão, pela diferença
entre o valor indicado no "1º ano" e do valor indicado em "Anos seguintes" (é cobrado €12 na data de ativação para os cartões
Electron Contactless / Não Contactless, Montepio Runner, Portugal e Design Cards; e €5 na data de ativação do cartão Electron
Especial Jovem). No 12º mês após esta data e nos aniversários subsequentes, é cobrado o valor indicado em "Anos Seguintes".

Nota (7) Isenções:
- Da comissão de disponibilização de cartão de débito, até dois cartões/titulares, na subscrição das contas pacote, designadas, da
Solução Consigo ou Solução Valor ou 15 em 1 | Serviço Máximo (mediante condições definidas).

Nota (8) Este cartão é de emissão exclusiva para clientes subscritores da conta pacote, designada, Solução Runner.
Nota (9) Isenção da comissão de disponibilização de cartão de débito (até dois cartões/titulares) enquanto mantiver a subscrição da Solução

Runner.

Nota (4) Nos anos seguintes, é aplicado o valor previsto em preçário, em conformidade com o tipo de cartão na posse do Cliente. 
O cartão Electron Especial Jovem é apenas emitido para Contas Especial Jovem. O cartão Electron Especial Jovem que fique
associado a uma Conta Ordenado será renovado, no final da sua validade, por um Cartão Electron.

Nota (5) Isenções:
- Da comissão de disponibilização de cartão de débito, até dois cartões/titulares, na subscrição das contas pacote, designadas,
Solução Consigo ou Solução Valor ou Solução Viva ou 15 em 1 | Serviço Máximo (mediante condições definidas);
- Isenção da comissão de  disponibilização de cartão de débito da conta Montepio Conta Base.

Nota (6) Isenção da comissão de disponibilização de cartão de débito, associado à Conta Promotores,  para o 1º titular (Promotor).

Nota (1) 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.

Nota (2) Até 5 dias úteis para os Arquipélagos dos Açores e Madeira. A esta comissão acresce a comissão de disponibilização de cartão de
débito.

Nota (3) Comissão aplicada sempre que o Cliente solicite o desvio do cartão e pin para um Balcão CEMG.
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

3.3. Outros cartões - cont.
1.

º a
no

[A
no

s 
se

gu
in

te
s]

1.
º a

no

[A
no

s 
se

gu
in

te
s]

Isento Isento Isento Isento 2,50 € n.a. n.a. n.a. n.a.

Isento Isento Isento Isento --- n.a. n.a. n.a. 10,00 €

Isento Isento Isento Isento Isento n.a. n.a. n.a. 10,00 €

Isento Isento Isento Isento Isento 4,00 € n.a. n.a. n.a.

25,00 € 25,00 € 17,50 € 17,50 € n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

214,00 € 214,00 € 148,00 € 148,00 € n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

4,88 € 4,88 € 4,88 € 4,88 € n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

275,00 € 275,00 € n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

IVA - 
18%/22%/

23%

Notas gerais:  - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) Comissão aplicada sempre que o Cliente solicite o desvio do cartão e pin para um Balcão CEMG.

Nota (2) Isenção da comissão de emissão de um cartão pré-pago associado à conta pacote 15 em 1 | Serviço Máximo, mediante condições 
definidas.

Nota (3) Redução de 50% da comissão de emissão de cartão (até dois cartões/titulares)  na subscrição da Solução Runner.

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%. Cartões Vitalidade e Cartão Tele-Vitalidade, isentos de 
Imposto. Cartão VITALidade + incide IVA - 18%/22%/23%

Outras despesas associadas
Não aplicável.

Legenda: AAC - Associação Académica de Coimbra.

Cartão Vitalidade+/ 
/Programa de Benefícios 
Saúde Vitalidade+ (6) (7) (8)

        - Programa de 
Beneficios Saúde 
Vitalidade+
        - Cartão Vitalidade+

Cartão Tele-Vitalidade (9) 
(10)
[Cartão de Acesso ao 
Serviço de Saúde - 
Residências Montepio]

Cartão Pré-Pago Casa do 
Professor
[Rede Visa e Multibanco]

(2) (4)

Cartão Pré-Pago Montepio 
FNSBS (Fundação Nossa 
Senhora do Bom Sucesso) 

(2)

Cartão Vitalidade (5)
[Cartão de Acesso ao 
Serviço de Saúde - 
Residências Montepio]

1.º Cartão/Titular 2º Cartão/Cônjuge

Cartão Pré-Pago MaxPay
[Rede Visa e Multibanco]

(2)

Cartão Pré-Pago AAC
[Rede Visa e Multibanco] - 
Fora de comercialização

(2)

Comissões (Euros)

[Condições de 
isenção]

1. Anuidades

2.
 E

m
is

sã
o 

de
 

ca
rt

ão

3.
 S

ub
st

itu
iç

ão
 

de
 c

ar
tã

o 

4.
 In

ib
iç

ão
 d

o 
ca

rt
ão

 

5.
 R

en
ov

aç
ão

 d
e 

ca
rt

ão

6.
 D

es
vi

o 
de

 
ca

rt
ão

 p
ar

a 
o 

B
al

cã
o 

(1
)Designação do cartão

Redes onde o cartão é 
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

3.4. Operações com cartões

1. Levantamento de numerário 

Balcão n.a. n.a. n.a.

ATM 3,03% + 3,50 € (3) n.a. 3,03% + 3,50 €

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%
Outras condições Não aplicável.

Outros levantamentos no EEE 
(1), Suíça, Mónaco, San Marino 
e territórios franceses de 
Mayotte e Saint Pierre e 
Miquelon - Transações em 
Outras Moedas 

Designação do cartão

 Cartões Electron / Cartão 
Portugal / Design Cards / 
Cartão AAC-Estudante / 

Cartão AAC

Cartão Classic CEMG / Cartão 
Gold / Cartão World / Cartão 

Pedro / Cartão SolMar / Cartão 
Classic / Cartão Premier / Cartão 
+Vida / Cartão Origem / Cartão 
Sentidos / Cartão S.C. Braga / 

Cartão Caçador / Cartão Caçador 
Gold

Cartão-Pré Pago 
Montepio / Cartão 

Pré-Pago Montepio 
Runner / Cartão 

Pré-Pago Montepio 
FNSBS (2) / Cartão 
Pré Pago MaxPay / 

Cartão Pré Pago 
AAC / Cartão Pré-

Pago Casa do 
Professor

Levantamentos no EEE (1), 
Suíça, Mónaco, San Marino e 
territórios franceses de Mayotte 
e Saint Pierre e Miquelon - 
Transações em Euros, Coroa 
Sueca e Leu Romeno

Balcão n.a. n.a. n.a.

ATM Isento (3) n.a. Isento

Nota (10) Se for Associado do MGAM há mais de 5 anos (inclusive), tem um desconto de 5% na anuidade do Cartão. No caso do Associado
ter simultaneamente acesso a condições especiais decorrentes de qualquer protocolo de que possa beneficiar, aplicar-se-ão as
condições mais favoráveis, não havendo, em caso algum, lugar à acumulação de benefícios.

Tipo de cartão Cartões de Débito Cartões de Crédito Cartões Pré-Pagos

Nota (7) A subscrição do Cartão Vitalidade+ e dos seu benefícios é facultativa e cobrada na primeira fração do contrato anual,
independentemente do fraccionamento. A subscrição do Programa de Benefícios Saúde Vitalidade+ é obrigatória.

Nota (8) Se o Cliente for Associado do MGAM há mais de 1 ano (inclusive) e há menos de 5 anos (inclusive) tem um desconto de 5% na
anuidade do Cartão. Se for Associado há mais de 5 anos, tem um desconto de 10% na anuidade do Cartão. No caso do Associado
ter simultaneamente acesso a condições especiais decorrentes de qualquer protocolo de que possa beneficiar, aplicar-se-ão as
condições mais favoráveis, não havendo, em caso algum, lugar à acumulação de benefícios.
Sempre que a adesão ao cartão for efectuada através de uma conta associada à Solução Viva, está isento da 1ª mensalidade. Esta
oferta é válida uma única vez ao longo da vigência da Solução.

Nota (9) Se a opção de pagamento for mensal:
1º Cartão/Titular: 25,00 € (Isento de Imposto).
Se a opção de pagamento for trimestral:
1º Cartão/Titular: 72,00 € (Isento de Imposto).
Nota: O cartão Tele-vitalidade oferece a possibilidade de aquisição de um botão extra. O botão extra, tem a funcionalidade de
permitir a utilização do terminal de tele-assistência por mais do que um utilizador. Este botão deverá ser adquirido pelo
Subscritor/Beneficiário do cartão, junto da Residências Montepio. O custo deste botão extra é de 4,77€ acrescido de IVA-
18%/22%/23%.

Nota (4) Associado da Casa do Professor. A adesão ao cartão implica a apresentação de comprovativo de Associado da Casa do Professor.

Nota (5) Produto fechado a novas subscrições a partir de 30 de Junho de 2008, inclusive.
Nota (6) Cartão Vitalidade+/ Programa de Benefícios Vitalidade+ - Residências Montepio.

Se a opção de pagamento for mensal (o preço do cartão Vitalidade+ está incluído na 1ª mensalidade):
1º Cartão/Titular: 22,00 € (Isento de Imposto) e 2º Cartão/Cônjuge: 15,40 € (Isento de Imposto)
Se a opção de pagamento for trimestral (o preço do cartão Vitalidade+ está incluído na 1ª trimestralidade):
1º Cartão/Titular: 60,00 € (Isento de Imposto) e 2º Cartão/Cônjuge: 42,00 € (Isento de Imposto) 
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

3.4. Operações com cartões - cont.

1. Levantamento de numerário - cont.

2. Adiantamento de numerário a crédito (cash advance )

Levantamentos no Resto do 
Mundo

Balcão n.a.
4,00% do valor de levantamento 

acrescido de 3,75 € e da comissão de 
serviço no Resto do Mundo de 2,7%

n.a.

ATM n.a.
4,00% do valor de levantamento 

acrescido de 3,75 € e da comissão de 
serviço no Resto do Mundo de 2,7%

n.a.

Transferência de 
Saldo para conta à 
ordem (Balcões, 
Phone 24 
(telefone), Em linha 
(Net24) e 
Dispositivo móvel 
(Mobile Banking)

4,00% do valor de levantamento 
acrescido de 3,75 € e da comissão de 
serviço de pagamentos no EEE, (1) 

Suíça, Mónaco e territórios franceses 
de Mayotte e Saint Pierre e Miquelon 

de 2,7%

n.a.

4,00% do valor de levantamento 
acrescido de 3,75€ n.a.

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%
Outras condições Não aplicável.

Outros levantamentos no EEE 
(1), Suíça, Mónaco, San Marino 
e territórios franceses de 
Mayotte e Saint Pierre e 
Miquelon - Transações em 
Outras Moedas 

Balcão n.a.

4,00% do valor de levantamento 
acrescido de 3,75 € e da comissão de 
serviço de pagamentos no EEE, (1) 

Suíça, Mónaco e territórios franceses 
de Mayotte e Saint Pierre e Miquelon 

de 2,7%

n.a.

Transferência de 
Saldo para conta à 
ordem (Balcões, 
Phone 24, Net24 e 
Mobile Banking)

n.a. 4,00% do valor de levantamento 
acrescido de 3,75€ n.a.

n.a.

ATM n.a.

Levantamentos no EEE (1), 
Suíça, Mónaco, San Marino e 
territórios franceses de Mayotte 
e Saint Pierre e Miquelon - 
Transações em Euros, Coroa 
Sueca e Leu Romeno

Balcão

ATM n.a. 4,00% do valor de levantamento 
acrescido de 3,75€

Designação do cartão

 Cartões Electron / Cartão 
Portugal / Design Cards / 
Cartão AAC-Estudante / 

Cartão AAC

Cartão Classic CEMG / Cartão 
Gold / Cartão World / Cartão 

Pedro / Cartão SolMar / Cartão 
Classic / Cartão Premier / Cartão 
+Vida / Cartão Origem / Cartão 
Sentidos / Cartão S.C. Braga / 

Cartão Caçador / Cartão Caçador 
Gold

Cartão-Pré Pago 
Montepio / Cartão 

Pré-Pago Montepio 
Runner / Cartão 

Pré-Pago Montepio 
FNSBS (2) / Cartão 
Pré Pago MaxPay / 

Cartão Pré Pago 
AAC / Cartão Pré-

Pago Casa do 
Professor

Levantamentos no Resto do 
Mundo

Balcão n.a. n.a. n.a.

ATM 3,03% + 3,50 € (3) n.a. 3,03% + 3,50 €

n.a.

n.a. 4,00% do valor de levantamento 
acrescido de 3,75€ n.a.

Tipo de cartão Cartões de Débito Cartões de Crédito Cartões Pré-Pagos
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

3.4. Operações com cartões - cont.

3. Compras / Pagamentos

4. Compras em postos de abastecimento de combustível

Nota (3) Os levantamentos no estrangeiro, mesmo que efetuados em países da Zona Euro, podem estar sujeitos a uma taxa adicional (DAF -
Direct Access Fee) cobrada pelo banco de apoio do ATM local. O acquirer do ATM pode aplicar essa Fee diretamente ao cliente,
desde que o informe antes de confirmar a transacção de levantamento no ATM.

Legenda: ATM - Caixa Automático [Automated Teller Machine ].
POS - Terminal de Pagamento Automático [Point of Sale ].

Nota (1) 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).

Nota (2) Os Cartões Pré-Pago Montepio FNSBS não permitem levantamentos a débito e apenas permitem pagamentos nos POS da FNSBS
(Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso) .

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%
Outras condições Não aplicável.

Outras despesas associadas
Não aplicável.

Portugal POS Isento 0,50 € Isento

Resto do Mundo POS Isento Isento Isento

Outros pagamentos no EEE (1), 
Suíça, Mónaco, San Marino e 
territórios franceses de Mayotte 
e Saint Pierre e Miquelon - 
Transações em Outras Moedas 

POS 1,70% 1,70% 1,70%

Pagamentos no Resto do 
Mundo POS 2,70% 2,70% 2,70%

[Designação do cartão]

 Cartões Electron / Cartão 
Portugal / Design Cards / 
Cartão AAC-Estudante / 

Cartão AAC

Cartão Classic CEMG / Cartão 
Gold / Cartão World / Cartão 

Pedro / Cartão SolMar / Cartão 
Classic / Cartão Premier / Cartão 
+Vida / Cartão Origem / Cartão 
Sentidos / Cartão S.C. Braga / 

Cartão Caçador / Cartão Caçador 
Gold

Cartão-Pré Pago 
Montepio / Cartão 

Pré-Pago Montepio 
Runner / Cartão 

Pré-Pago Montepio 
FNSBS (2) / Cartão 
Pré Pago MaxPay / 

Cartão Pré Pago 
AAC / Cartão Pré-

Pago Casa do 
Professor

Pagamentos no EEE (1), Suíça, 
Mónaco, San Marino e territórios 
franceses de Mayotte e Saint 
Pierre e Miquelon - Transações 
em Euros, Coroa Sueca e Leu 
Romeno

POS Isento Isento Isento

Tipo de cartão Cartões de Débito Cartões de Crédito Cartões Pré-Pagos
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

3.5. Outros serviços com cartões

     - Nacionais --- 15,00 € IVA - 
18%/22%/23%

     - Internacionais --- 15,00 € IVA - 
18%/22%/23%

6. Reemissão de extrato de movimentos de cartão de crédito (por 
extrato) --- 10,00 € Imposto do Selo - 

4%
7. Fotocópia de faturas do cartão de crédito (por cartão)

5. Adesão ao pacote de serviços (3)

     - Cartão Classic CEMG --- 13,50 € Imposto do Selo - 
4%

     - Pedido de informações --- 7,50 € Imposto do Selo - 
4%

     - Levantamento de emergência --- 95,00 € Imposto do Selo - 
4%

4. Serviço de Assistência Global da Visa

     - Substituição de emergência do cartão --- 150,00 € Imposto do Selo - 
4%

2. Reatribuição de PIN --- 10,00 € Imposto do Selo - 
4%

3. Desvio de Cartão para o Balcão --- 10,00 € IVA - 
18%/22%/23% (2)

Cartões de Crédito

1. Comissão de Produção Urgente de Cartão (até 3 dias úteis) (1) --- 35,00 € IVA - 
18%/22%/23%

     - Nacionais --- 15,00 € IVA - 
18%/22%/23%

     - Internacionais --- 15,00 € IVA - 
18%/22%/23%

2. Reatribuição de PIN --- 10,00 € Imposto do Selo - 
4%

3. Fotocópia de faturas do cartão de débito (por cartão)

     - Movimentos efetuados nos 3 meses anteriores (inclusive) --- 10,00 € Imposto do Selo - 
4%

     - Movimentos efetuados superiores a 3 meses --- 15,00 € Imposto do Selo - 
4%

Cartões de Débito

1. Emissão de extrato de movimentos por conta cartão de débito

Comissões Acresce 
Imposto

Outras 
condiçõesEm %  Euros 

(Min/Máx)
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

3.5. Outros serviços com cartões - cont.

Notas gerais: 

Nota (3) Cobrada aquando da subscrição do pacote de serviços e nas anuidades seguintes.

Nota (4) Montante mínimo de carregamento: 10,00 €.

Não aplicável.

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) Até 5 dias úteis para os Arquipélagos dos Açores e Madeira. A esta comissão acresce a comissão de emissão de cartão.

Nota (2) Comissão aplicada sempre que o Cliente solicite o desvio do cartão e pin para um Balcão CEMG.

     - Via Net24 e Mobile Banking --- Isento n.a.

Outras despesas associadas

9. Agendamento de Carregamentos

     - Via Balcão --- Isento n.a.

     - Para conta à ordem associada via Balcão --- Isento n.a.

8. Levantamento de saldo de cartão em numerário - Via Balcão --- Isento n.a.

7. Transferência de Saldo

     - Entre cartões via Balcão --- Isento n.a.

     - Via sms --- Isento n.a.

     - Ao Balcão --- Isento n.a.

6. Consulta de saldos/movimentos

     - Via Net24, Mobile Banking e Chave24 --- Isento n.a.

     - Ao Balcão --- 1,50 € Imposto do Selo - 
4%

     - Cartão FNSBS: qualquer canal de carregamento 3% --- Imposto do Selo - 
4%

     - Via pagamento de serviços (ATM e MBSpot) --- Isento n.a.

     - Via Phone24 (Operador) --- 0,25 € Imposto do Selo - 
4%

5. Carregamentos (4)

     - Via Net24, Mobile Banking e Chave24 --- Isento n.a.

     - Internacionais --- 15,00 € IVA - 
18%/22%/23%

4. Comissão de resgate de valores após caducidade do cartão --- 5,00 € Imposto do Selo - 
4%

3. Fotocópia de faturas do cartão pré-pago (por cartão)

     - Nacionais --- 15,00 € IVA - 
18%/22%/23%

     - Movimentos efetuados superiores a 3 meses --- 15,00 € Imposto do Selo - 
4%

2. Reatribuição de PIN --- 10,00 € Imposto do Selo - 
4%

1. Emissão de extrato de movimentos por conta cartão

     - Movimentos efetuados nos 3 meses anteriores (inclusive) --- 10,00 € Imposto do Selo - 
4%

Comissões Acresce 
Imposto

Outras 
condiçõesEm %  Euros 

(Min/Máx)
Cartões Pré-Pagos
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4. CHEQUES (PARTICULARES)

4.1. Requisição e entrega de módulos de cheque
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1.1 Requisição e entrega de cheques cruzados e à ordem
- Com data de validade

13,00 € 13,00 € --- --- --- --- 13,00 € 13,00 € --- --- --- --- --- ---

26,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

35,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

86,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

- Sem data de validade

14,00 € 14,00 € --- --- --- --- 14,00 € 14,00 € --- --- --- --- --- ---

28,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

43,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

96,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

1.2 Requisição e entrega de cheques cruzados e não à ordem

11,00 € 11,00 € --- --- --- 10,00 € 11,00 € 11,00 € --- 10,00 € 10,00 € --- 10,00 € 10,00 €

22,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

34,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

80,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Por cheque emitido --- --- 1,50 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

ENTREGA

1. Requisição e entrega de cheques cruzados

Nº de módulos: 1 
de 10 cheques
Nº de módulos: 1 
de 20 cheques
Nº de módulos: 1 
de 30 cheques 
(com cópia)
Livro de 150 
cheques com 
cópia

(ÍNDICE)

REQUISIÇÃO Balcão

Chave24 
(ATS) - 
Self-

Cheque

Em linha 
(Internet) - 

Net24

Phone24 
(Telefone com 

operador)

Dispositico 
móvel 

(Netmóvel24
), Telefone 

sem 
operador 

(Phone24), 
SMS24

ATM Chave24 
(ATS)

Outras 
condições

(1) (2)

Nº de módulos: 1 
de 20 cheques
Nº de módulos: 1 
de 30 cheques 
(com cópia)
Livro de 150 
cheques com 
cópia

(3)

Acresce 
Imposto

Imposto do Selo - 4%, acrescido de 0,05 euros por cada cheque emitido

Nº de módulos: 1 
de 10 cheques
Nº de módulos: 1 
de 20 cheques
Nº de módulos: 1 
de 30 cheques 
(com cópia)
Livro de 150 
cheques com 
cópia

- Com data de validade

Nº de módulos: 1 
de 10 cheques
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4. CHEQUES (PARTICULARES) (ÍNDICE)

4.1. Requisição e entrega de módulos de cheque - cont.
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1.2  Requisição e entrega de cheques cruzados e não à ordem - cont.

- Sem data de validade

12,00 € 12,00 € --- --- --- 11,00 € 12,00 € 12,00 € --- 11,00 € --- --- 11,00 € 11,00 €

24,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

42,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

90,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2.1 À ordem

- Com data de validade

14,00 € --- --- --- --- --- 14,00 € --- --- --- --- --- --- ---

28,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

43,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

107,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

- Sem data de validade

15,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

30,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

51,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

117,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

ATM Chave24 
(ATS)

Outras 
condições

ENTREGA

1. Requisição e entrega de cheques cruzados - cont.

Nº de módulos: 1 
de 10 cheques

REQUISIÇÃO Balcão

Chave24 
(ATS) - 
Self-

Cheque

Em linha 
(Internet) - 

Net24

Phone24 
(Telefone com 

operador)

Dispositico 
móvel 

(Netmóvel24
), Telefone 

sem 
operador 

(Phone24), 
SMS24

Nº de módulos: 1 
de 30 cheques 
(com cópia)
Livro de 150 
cheques com 
cópia

Nº de módulos: 1 
de 10 cheques

Nº de módulos: 1 
de 20 cheques
Nº de módulos: 1 
de 30 cheques 
(com cópia)
Livro de 150 
cheques com 
cópia

Nº de módulos: 1 
de 20 cheques
Nº de módulos: 1 
de 30 cheques 
(com cópia)
Livro de 150 
cheques com 
cópia

2. Cheque não Cruzado

Nº de módulos: 1 
de 10 cheques

Nº de módulos: 1 
de 20 cheques

Acresce 
Imposto

Imposto do Selo - 4%, acrescido de 0,05 euros por cada cheque emitido
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4. CHEQUES (PARTICULARES) (ÍNDICE)

4.1. Requisição e entrega de módulos de cheque - cont.
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2.2 Não à ordem

- Com data de validade

12,00 € --- --- --- --- --- 12,00 € --- --- --- --- --- --- ---

24,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

42,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

101,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

- Sem data de validade

13,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

26,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

50,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

111,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

5,50 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

6,50 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

8,75 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

30,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

REQUISIÇÃO Balcão

Chave24 
(ATS) - 
Self-

Cheque

Em linha 
(Internet) - 

Net24

Phone24 
(Telefone com 

operador)

Dispositico 
móvel 

(Netmóvel24
), Telefone 

sem 
operador 

(Phone24), 
SMS24

ATM Chave24 
(ATS)

Outras 
condições

ENTREGA

2. Cheque não Cruzado - cont.

Nº de módulos: 1 
de 30 cheques 
(com cópia)
Livro de 150 
cheques com 
cópia

3. Outros tipos de cheques
3.1. Cheque avulso cruzado
   - Com data de 
validade
   - Sem data de 
validade

Nº de módulos: 1 
de 10 cheques
Nº de módulos: 1 
de 20 cheques
Nº de módulos: 1 
de 30 cheques 
(com cópia)
Livro de 150 
cheques com 
cópia

Nº de módulos: 1 
de 10 cheques
Nº de módulos: 1 
de 20 cheques

Outras despesas associadas
Não aplicável.

3.2. Cheque bancário

   - Com e sem 
data de validade

3.3. Cheque visado
   - Com e sem 
data de validade
Acresce 
Imposto

Imposto do Selo - 4%, acrescido de 0,05 euros por cada cheque emitido
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4. CHEQUES (PARTICULARES) (ÍNDICE)

4.2. Outros serviços com cheques

Nota (1) Isenção da comissão de requisição e entrega de módulos de cheques até ao máximo de uma por ano, sempre que a requisição for
associada à conta à ordem da Solução Viva. Aplica-se exclusivamente a módulos de 10 cheques cruzados não à ordem, com data de
validade, requisitados através do Net24 ou requisitados no Balcão. Esta isenção é renovada anualmente, não sendo acumulável. É devido
o Imposto do Selo por cada cheque emitido no valor de 0,05 euros.

Nota (2) Isenção da comissão de requisição e entrega de módulos de cheques até ao máximo de uma por ano, sempre que a requisição for
associada à conta pacote 15 em 1 | Serviço Máximo. Aplica-se exclusivamente a módulos de 10 cheques cruzados não à ordem, com data
de validade, requisitados através do Montepio24 (Net24, Netmóvel24, Phone24 (sem recurso a operador) e SMS24). Esta isenção é
renovada anualmente, não sendo acumulável, mediante condições definidas. É devido o Imposto do Selo por cada cheque emitido no valor
de 0,05 euros.

Utilizadores de risco
1. Devolução de Cheque - a cobrar ao sacador n.a. 35,00 € Imposto do Selo - 4%

Nota (3) Podem ser requisitados nas “Chave24 – Self – Cheque” 1, 3 ou 5 cheques.

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Min/Máx)

2. Justificação de cheque (por cheque) n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 4%
3. Rescisão da convenção de uso de cheque 
(por interveniente) n.a. 20,00 € Imposto do Selo - 4%

6. Notificações/Avisos (por cada envio) n.a. 3,40 € Imposto do Selo - 4%

Outros Serviços

4. Pedido de Remoção/Anulação da lista de 
utilizadores de risco (por pedido) n.a. 115,00 € Imposto do Selo - 4%

5. Nova convenção de uso de cheque (por 
pedido)

n.a. 115,00 € Imposto do Selo - 4%

1. Revogação de cheque (por pedido e por
conta - independentemente do número de
cheques)

n.a. 11,00 € Imposto do Selo - 4%

2. Pagamento de cheque por imperativo legal 
(cheques de valor igual ou inferior a 150,00 €) n.a. 35,00 € Imposto do Selo - 4%

3. Análise de imagem de cheque de conta com 
titular/representante com rescisão da 
convenção

n.a. 43,50 € Imposto do Selo - 4%

Comissão automática, aplicável a 
cheque emitido sobre conta com, 

pelo menos, um titular/representante 
com rescisão da convenção de uso 

do cheque ativa, independentemente 
do facto do Cliente rescindido o ter 

ou não emitido/assinado.

4. Destruição de cheque(s) pela CEMG ou pelo 
Cliente (cheques que o Cliente declara como 
destruídos)

n.a. Isento n.a.

5. Visualização de cheques no Net24 n.a. 1,80 € IVA - 18%/22%/23%
6. Fotocópia de cheques (solicitada ao Balcão) - 
cada

n.a. 7,00 € IVA - 18%/22%/23%

7. Fotocópia de cheques (solicitada no Self 
Cheque) - cada n.a. 2,20 € IVA - 18%/22%/23%

8. Alteração da entrega de cheques 
Nas situações em que o módulo de 

cheques vai para o Balcão e o 
Cliente posteriormente pretenda 
recebê-los em casa, os mesmos 

serão enviados em carta registada, e 
ao valor dos módulos de cheques 

será cobrado.

     -  Envelopes até 40 cheques n.a. 6,50 € IVA - 18%/22%/23%

     -  Envelopes com mais de 40 cheques e até 100 
cheques. n.a. 9,00 € IVA - 18%/22%/23%
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4.2. Outros serviços com cheques - cont.

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Min/Máx)
Compra de Cheques emitidos no Estrangeiro (1)
1. Negociação (salvo boa cobrança)

   - Por crédito em conta 0,30% (20,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

Por transação, podendo incluir mais 
do que um cheque na mesma moeda 
e sacado sobre o mesmo banco. Por 

crédito em conta há um limite 
máximo de 500.000€ por cada 

cheque emitido sobre o estrangeiro  
que corresponderá ao contravalor do 

cheque na moeda em que for 
emitido.(2) (3)

   - Cheques bancário sobre a CEMG - por 
crédito em conta

n.a. Isento n.a.

2. Cobrança (por cheque) n.a. 30,00 € Imposto do Selo - 4%

Quando se tratar de Traveller 
Cheques, a cobrar por cheque ou 

conjunto de cheques sacados sobre 
o mesmo emissor e emitidos na 

mesma moeda. (2)

3. Devolução
     - Cheques emitidos em Euros n.a. 30,00 € Imposto do Selo - 4%
     - Cheques emitidos em Moeda Estrangeira n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 4%
4. Tracers
     - Telecomunicações (Swift) n.a. 15,00 € IVA - 18%/22%/23%
     - Suplemento Correio Expresso

5. Fotocópia de cheque n.a. 5,50 € IVA - 18%/22%/23%
Cheques emitidos sobre o Estrangeiro (1)

              - Europa n.a. 25,00 € IVA - 18%/22%/23%
              - Resto do Mundo n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

1. Emissão - por débito em conta n.a. 20,00 € Imposto do Selo - 4% (4)

2. Anulação (por cheque) n.a. 20,00 € Imposto do Selo - 4%

Em caso de substituição por novo 
cheque ou ordem de pagamento, 

cobrar igualmente a respetiva 
comissão de emissão

3. Stop / Payment (por cheque) n.a. 35,00 € Imposto do Selo - 4%
4. Tracers
     - Suplemento Correio Expresso
              - Europa n.a. 25,00 € IVA - 18%/22%/23%

6. Fotocópia de cheque n.a. 5,50 € IVA - 18%/22%/23%

Cheques de Viagem (Travellers Cheques)

              - Resto do Mundo n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

5. Telecomunicações (Swift) n.a. 15,00 € IVA - 18%/22%/23%

1. Venda 1,00% (10,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (4)

2. Anulação (por operação) n.a. 10,00 € Imposto do Selo - 4%

3. Compra

     - Aplica-se o preçário referido na "compra de 
cheques emitidos no estrangeiro"
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Nota (2) Na compra de cheques dólares australianos, acresce o custo de 15,00€ (por compra). Na compra de cheque yenes, acresce o custo de 
20,00€ (por compra) e de 1,00€ por cada traveller cheque.

Nota (3) Isenção: Clientes com natureza jurídica "Residentes-Emigrantes".

Nota (4) Na emissão de cheques, para além do Imposto do Selo, acresce imposto de 0,05€ por cada cheque emitido.

Outras despesas associadas
Os Cheques pagáveis em Espanha, se com a indicação “emitido à ordem” ou endossados, são passíveis de cobrança local de Imposto do Selo,
conforme tabela seguinte:
VALOR DOS CHEQUES (EURO)                      SELAGEM (EURO)
Até 24,04                                                                  0,06
>24,04 e < 48,08                                                     0,12
>48,08 e < 90,15                                                       0,24
>90,15 e < 180,30                                                     0,48
>180,30 e < 360,61                                                   0,96
>360,61 e < 751,27                                                   1,98
>751,27 e < 1.502,53                                                4,21
>1.502,53 e < 3.005,06                                             8,41
>3.005,06 e < 6.010,12                                           16,83
>6.010,12 e < 12.020,24                                         33,66
>12.020,24 e < 24.040,48                                       67,31
>24.020,48 e < 48.080,97                                     134,63
>48.080,97 e < 96.161,94                                     269,25
>96.161,94 e < 192.323,87                                   538,51

Notas 
gerais: 

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) Despesas do Banco Correspondente a cargo do Cliente.
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5. TRANSFERÊNCIAS (PARTICULARES)

5.1. Ordens de transferência

Te
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1.1 - Transferência a crédito Intrabancária (conta domiciliada na própria Instituição de Crédito) (1)

- com o mesmo ordenante e beneficiário

isento isento --- isento isento isento isento

isento isento --- isento isento isento ---

--- --- --- 0,20 € --- --- ---

- com ordenante e beneficiário distintos

1,50 € 1,00 € --- 0,35 € Isento 0,35 € ---

0,60 € 0,55 € --- 0,30 € Isento 0,30 € ---

--- --- --- 0,20 € --- --- ---

1.2 - Para conta domiciliada noutra Instituição de Crédito

- Normais (3) (4)

4,00 € 3,50 € --- 1,00 € Isento 1,00 € isento

3,50 € 3,00 € --- 0,60 € Isento 0,60 € ---

6,00 € 5,25 € --- 1,50 € --- --- ---

--- --- --- 0,20 € --- --- ---

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%

- Transferências Imediatas n.a.

Isenção para 
clientes com conta 
à ordem associada 
às contas pacote, 

designadas, 
Solução Consigo / 

Solução Valor / 
Solução Viva ou 

Solução /  Runner 
ou 15 em 1 l 

Serviço Máximo

- Transferências MB WAY n.a. (2)

(2)

- Com indicação de IBAN

    - Pontuais ou a Data Futura n.a.

    - Ordem Permanente SEPA+ 
n.a.

- Pontuais ou a Data Futura n.a.

- Ordem permanente 
Intrabancária n.a.

- Transferências MB WAY n.a.

1. Transferências Internas / Nacionais

- Pontuais ou a Data Futura n.a.

- Programada (Permanentes ou 
Fixa) n.a.

- Transferências MB WAY n.a. (2)

(ÍNDICE)

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições
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5. TRANSFERÊNCIAS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

5.1. Ordens de transferência - cont.

Te
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1.2 - Para conta domiciliada noutra Instituição de Crédito (cont.)

- Urgentes no dia

22,50 € 20,00 € --- 15,50 € 15,50 € 
(5) --- ---

18,00 € --- --- --- --- --- ---
50,00 € --- --- --- --- --- ---
20,00 € --- --- --- --- --- ---
50,00 € --- --- --- --- --- ---
25,00 € --- --- --- --- --- ---
50,00 € --- --- --- --- --- ---

Acresce Imposto

Te
le

fo
ne

 c
om

 
op

er
ad

or

Te
le

fo
ne

 s
em

 
op

er
ad

or

2.1 - Países SEPA (4) (6) (7) (8) (9) 

4,00 € 3,50 € --- 1,00 € --- ---

18,00 € --- --- --- --- ---
50,00 € --- --- --- --- ---
20,00 € --- --- --- --- ---
50,00 € --- --- --- --- ---
25,00 € --- --- --- --- ---
50,00 € --- --- --- --- ---

Acresce Imposto

         - Das 15h00 às 15h45 > 100.000 €
         - Das 15h00 às 15h45 < 100.000 €

Imposto do Selo - 4%

    - Target (Países Aderentes)
         - Das 8h30 às 13h00 > 100.000 €

Poderão ser 
debitadas 

despesas dos 
Bancos 

Intermediários / 
Destinatários.

         - Das 8h30 às 13h00 < 100.000 €
         - Das 13h00 às 15h00 > 100.000 €
         - Das 13h00 às 15h00 < 100.000 €

2. Transferências Transfronteiras / Internacionais
 - para conta domiciliada no estrangeiro

- Transferência a crédito 
SEPA+ n.a.

Imposto do Selo - 4%

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições
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           - Das 13h30 às 15h00 < 100.000 €
           - Das 15h00 às 15h45 > 100.000 €
           - Das 15h00 às 15h45 < 100.000 €

           - Das 8h30 às 13h00 > 100.000 €
           - Das 8h30 às 13h00 < 100.000 €
           - Das 13h00 às 15h00 > 100.000 €

1. Transferências Internas / Nacionais - cont.

- TEI's até às 15h00
   - Com indicação de IBAN

   - Pontuais/Programadas n.a.

     - Target

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições
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5. TRANSFERÊNCIAS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

5.1. Ordens de transferência - cont.
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2.1 - Países SEPA (4) (6) (7) (8) (9) - cont.
- Serviço de Transferências Moneygram

- 40,00 € 4,04 € --- --- --- --- ---
- 100,00 € 6,63 € --- --- --- --- ---
- 200,00 € 8,56 € --- --- --- --- ---
- 350,00 € 11,44 € --- --- --- --- ---
- 500,00 € 16,25 € --- --- --- --- ---
- 650,00 € 21,06 € --- --- --- --- ---
- 850,00 € 27,79 € --- --- --- --- ---
- 1.000,00 € 34,13 € --- --- --- --- ---
- 2.000,00 € 40,29 € --- --- --- --- ---
- 3.000,00 € 45,10 € --- --- --- --- ---
- 4.000,00 € 49,90 € --- --- --- --- ---
- 5.000,00 € 54,71 € --- --- --- --- ---
- 6.000,00 € 59,52 € --- --- --- --- ---
- 7.000,00 € 64,33 € --- --- --- --- ---
- 25,00 € 2,40 € --- --- ---
- 100,00 € 4,62 € --- --- ---
- 200,00 € 6,54 € --- --- ---
- 350,00 € 9,42 € --- --- ---
- 450,00 € 14,23 € --- --- ---
- 600,00 € 17,12 € --- --- ---
- 700,00 € 18,08 € --- --- ---
- 800,00 € 19,04 € --- --- ---
- 1.000,00 € 28,65 € --- --- ---
- 2.000,00 € 37,31 € --- --- ---
- 3.000,00 € 44,04 € --- --- ---
- 4.000,00 € 49,81 € --- --- ---
- 5.000,00 € 54,62 € --- --- ---
- 6.000,00 € 59,42 € --- --- ---

65,19 € --- --- ---
Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%

Estas operações 
não utilizam BIC 

ou IBAN do Cliente 
destinatário.

25,01 € ---
100,01 € ---
200,01 € ---
350,01 € ---
450,01 €

Corredor Roménia
Cash-to-Account ou Entrega 
no dia seguinte (montante a 

transferir)

0,00 € ---

---
600,01 € ---
700,01 €

3.000,01 € ---
4.000,01 € ---
5.000,01 € ---

---
800,01 € ---

1.000,01 € ---
2.000,01 € ---

> 6.000,01 €  ---

500,01 €
650,01 €
850,01 €

1.000,01 €
2.000,01 €
3.000,01 €

2. Transferências Transfronteiras / Internacionais
 - para conta domiciliada no estrangeiro

Corredor Europa (10) 
(montante a transferir)

0,00 €

Estas operações 
não utilizam BIC 

ou IBAN do Cliente 
destinatário.

40,01 €
100,01 €
200,01 €
350,01 €

4.000,01 €
5.000,01 €
6.000,01 €

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições
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5. TRANSFERÊNCIAS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

5.1. Ordens de transferência - cont.
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 s
em
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2.2 - Países Não SEPA
- Normais

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

--- --- ---

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

--- --- ---

25,00 € --- --- --- ---

25,00 € --- --- --- ---

2.3 - Regime de Despesas OUR, não abrangidos pelo Regulamento 924/2009
- Normais

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

--- --- ---

15,00 € 15,00 € --- --- ---

25,00 € --- --- --- ---

25,00 € --- --- --- ---

isento isento --- --- ---

isento --- --- --- ---

- Normais
0,25% 

(30,00 € / 
100,00 €)

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

--- --- ---

Acresce Imposto

3.2 - Para conta domiciliada noutra Instituição de Crédito

n.a. 0,25% 
(30,00 € / 100,00 €)

Imposto do Selo - 4%

3. Transferências Internas / Nacionais - Ordens em moeda estrangeira diferente de euro e coroa sueca
3.1 - Para conta domiciliada na própria Instituição de Crédito
      - com o mesmo ordenante 
e beneficiário n.a. isento

     - com ordenante e 
beneficiário distintos n.a. ---

    - Anulação / devolução da 
transferência

n.a. --- Despesas do 
Banco Destinatário 
a cargo do Cliente.    - Alterações / Esclarecimentos n.a. ---

- Com e sem indicação de IBAN n.a. 0,25% 
(30,00 € / 100,00 €)

Comissão por 
emissão por débito 

em conta (inclui 
despesas 

telegráficas)

    - Acréscimo por emissão de 
transferência com custo suportado 
pelo Ordenador (OUR) (11)

n.a. 15,00 €

0,25% 
(30,00 € / 100,00 €)

    - Anulação / devolução da 
transferência n.a. --- Despesas do 

Banco Destinatário 
a cargo do Cliente.    - Alterações / Esclarecimentos n.a. ---

SM
S2

4

2. Transferências Transfronteiras / Internacionais
 - para conta domiciliada no estrangeiro - cont.

- Transferênci a crédito não SEPA+ n.a. 0,25% 
(30,00 € / 100,00 €)

Comissão por 
emissão por débito 

em conta (inclui 
despesas 

telegráficas)- Sem indicação de IBAN n.a.

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições
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5. TRANSFERÊNCIAS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

5.1. Ordens de transferência - cont.
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- Normais
0,25% 

(30,00 € / 
100,00 €)

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

---

0,25% 
(30,00 € 
/ 100,00 

€)

--- ---

5.1 - Serviço de Transferências Moneygram
- 50,00 € 9,13 € --- --- --- --- ---
- 100,00 € 10,58 € --- --- --- --- ---
- 200,00 € 15,38 € --- --- --- --- ---
- 350,00 € 20,19 € --- --- --- --- ---
- 450,00 € 25,00 € --- --- --- --- ---
- 600,00 € 29,81 € --- --- --- --- ---
- 800,00 € 36,54 € --- --- --- --- ---
- 1.000,00 € 48,08 € --- --- --- --- ---
- 1.200,00 € 52,88 € --- --- --- --- ---
- 1.400,00 € 59,62 € --- --- --- --- ---
- 1.600,00 € 65,38 € --- --- --- --- ---
- 2.000,00 € 76,92 € --- --- --- --- ---
- 2.500,00 € 86,54 € --- --- --- --- ---
- 3.000,00 € 105,77 € --- --- --- --- ---
- 3.500,00 € 120,19 € --- --- --- --- ---
- 4.500,00 € 134,62 € --- --- --- --- ---
- 6.000,00 € 177,88 € --- --- --- --- ---

211,54 € --- --- --- --- ---
- 500,00 € 4,33 € --- --- --- --- ---
- 1.000,00 € 8,17 € --- --- --- --- ---
- 1.750,00 € 13,94 € --- --- --- --- ---
- 2.500,00 € 17,79 € --- --- --- --- ---

26,44 € --- --- --- --- ---

2,79 € --- --- --- --- ---

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%

Corredor Brasil 
Cash-to-cash

(montante a transferir)

0,00 €

Estas operações 
não utilizam BIC 

ou IBAN do Cliente 
destinatário.

500,01 €
1.000,01 €
1.750,01 €

> 2.500,01 €  

Corredor Brasil
Cash-to-Account 

(montante a transferir)
> 0,01 €

4. Transferências Transfronteiras / Internacionais - Ordens em moeda estrangeira diferente de euro e coroa 
sueca - para conta domiciliada no estrangeiro

n.a.

5. Transferências Transfronteiras / Internacionais - Ordens enviadas

Corredor Resto do Mundo 
(montante a transferir)

0,00 €

Estas operações 
não utilizam BIC 

ou IBAN do Cliente 
destinatário.

50,01 €
100,01 €

1.200,01 €
1.400,01 €
1.600,01 €
2.000,01 €
2.500,01 €
3.000,01 €

200,01 €
350,01 €
450,01 €
600,01 €
800,01 €

1.000,01 €

3.500,01 €
4.500,01 €
> 6.000,01 €  

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições
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5. TRANSFERÊNCIAS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

5.1. Ordens de transferência - cont.
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5.1 - Serviço de Transferências Moneygram
- 100,00 € 3,13 € --- --- --- --- ---
- 200,00 € 4,33 € --- --- --- --- ---
- 350,00 € 6,25 € --- --- --- --- ---
- 500,00 € 10,48 € --- --- --- --- ---
- 850,00 € 14,33 € --- --- --- --- ---
- 1.200,00 € 16,25 € --- --- --- --- ---
- 1.600,00 € 19,13 € --- --- --- --- ---
- 2.000,00 € 23,94 € --- --- --- --- ---

28,75 € --- --- --- --- ---
25,00 € 4,71 €

- 100,00 € 7,60 € --- --- --- --- ---
- 200,00 € 9,52 € --- --- --- --- ---
- 300,01 € 12,40 € --- --- --- --- ---
- 600,00 € 17,21 € --- --- --- --- ---
- 800,00 € 22,02 € --- --- --- --- ---
- 1.000,00 € 28,75 € --- --- --- --- ---
- 1.500,00 € 32,69 € --- --- --- --- ---
- 2.000,00 € 40,38 € --- --- --- --- ---
- 3.000,00 € 51,92 € --- --- --- --- ---
- 5.000,00 € 78,85 € --- --- --- --- ---

111,54 € --- --- --- --- ---

- 500,00 € 4,33 € --- --- --- --- ---

- 1.000,00 € 6,25 € --- --- --- --- ---

- 3.000,00 € 8,17 € --- --- --- --- ---

9,62 € --- --- --- --- ---

- 500,00 € 2,79 € --- --- --- --- ---

- 800,00 € 4,71 € --- --- --- --- ---

6,63 € --- --- --- --- ---

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%

> 5.000,01 €
Corredor Sub-Continente 
Indiano (Índia, Paquistão, 

Bangladesh, Nepal, Sri Lanka 
e Butão)

Cash-to-Cash
(montante a transferir)

0,00 €

Estas operações 
não utilizam BIC 

ou IBAN do Cliente 
destinatário.

500,01 €

1.000,01 €

≥ 3 000,01 €

Corredor Sub-Continente 
Indiano (Índia eSri Lanka)                                                       

Cash-to-Account
(montante a transferir)  

0,00 €

500,01 €

Corredor Moldávia              
Cash-to-Cash

(montante a transferir)

Estas operações 
não utilizam BIC 

ou IBAN do Cliente 
destinatário.

> 800,01 €

600,01 €
800,01 €

1.000,01 €
1.500,01 €
2.000,01 €
3.000,01 €

1.200,01 €
1.600,01 €
> 2.000,01 €  

0,00 €
25,01 €
100,01 €
200,01 €
300,01 €

5. Transferências Transfronteiras / Internacionais - Ordens enviadas - cont.

Corredor Ucrânia 
(montante a transferir)

0,00 €

Estas operações 
não utilizam BIC 

ou IBAN do Cliente 
destinatário.

100,01 €
200,01 €
350,01 €
500,01 €
850,01 €

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições
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5. TRANSFERÊNCIAS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

5.1. Ordens de transferência - cont.
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5.1 - Serviço de Transferências Moneygram - cont.
- 50,00 € 4,71 € --- --- --- --- ---
- 100,00 € 6,63 € --- --- --- --- ---
- 150,00 € 7,60 € --- --- --- --- ---
- 250,00 € 10,48 € --- --- --- --- ---
- 400,00 € 14,33 € --- --- --- --- ---
- 500,00 € 19,13 € --- --- --- --- ---
- 1.000,00 € 23,08 € --- --- --- --- ---
- 1.500,00 € 31,73 € --- --- --- --- ---
- 2.000,00 € 40,38 € --- --- --- --- ---
- 2.500,00 € 48,08 € --- --- --- --- ---
- 3.000,00 € 55,77 € --- --- --- --- ---
- 3.500,00 € 63,46 € --- --- --- --- ---
- 4.500,00 € 78,85 € --- --- --- --- ---

86,54 € --- --- --- --- ---
- 100,00 € 7,60 € --- --- --- --- ---
- 200,00 € 9,52 € --- --- --- --- ---
- 350,00 € 13,46 € --- --- --- --- ---
- 500,00 € 18,27 € --- --- --- --- ---
- 1.000,00 € 23,08 € --- --- --- --- ---
- 1.500,00 € 28,85 € --- --- --- --- ---
- 2.000,00 € 36,54 € --- --- --- --- ---
- 2.500,00 € 44,23 € --- --- --- --- ---
- 3.000,00 € 51,92 € --- --- --- --- ---
- 3.500,00 € 59,62 € --- --- --- --- ---
- 4.500,00 € 75,00 € --- --- --- --- ---

82,69 € --- --- --- --- ---
Acresce Imposto

2.000,01 €
2.500,01 €
3.000,01 €
3.500,01 €
> 4.500,01 €

Imposto do Selo - 4%

Corredor Angola, Cabo-
Verde, Guiné Bissau, 

Moçambique e São Tomé e 
Príncipe

(montante a transferir) - 
Exceto Distrito de Lisboa e 

Setúbal

0,00 €

Estas operações 
não utilizam BIC 

ou IBAN do Cliente 
destinatário.

100,01 €
200,01 €
350,01 €
500,01 €

1.000,01 €
1.500,01 €

1.000,01 €
1.500,01 €
2.000,01 €
2.500,01 €
3.000,01 €
3.500,01 €

5. Transferências Transfronteiras / Internacionais - Ordens enviadas - cont.

Corredor Angola, Cabo-
Verde, Guiné Bissau, 

Moçambique e São Tomé e 
Príncipe

(montante a transferir) - 
Distrito de Lisboa e Setúbal

0,00 €

Estas operações 
não utilizam BIC 

ou IBAN do Cliente 
destinatário.

50,01 €
100,01 €
150,01 €
250,01 €
400,01 €
500,01 €

> 4.500,01 €

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições
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5. TRANSFERÊNCIAS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

5.1. Ordens de transferência - cont.

Te
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5.1 - Serviço de Transferências Moneygram - cont.
- 50,00 € 4,62 € --- --- --- --- ---
- 100,00 € 6,63 € --- --- --- --- ---
- 200,00 € 8,65 € --- --- --- --- ---
- 250,00 € 12,31 € --- --- --- --- ---
- 400,00 € 19,04 € --- --- --- --- ---
- 500,00 € 21,92 € --- --- --- --- ---
- 600,00 € 23,85 € --- --- --- --- ---
- 800,00 € 28,85 € --- --- --- --- ---
- 1.000,00 € 38,46 € --- --- --- --- ---
- 1.200,00 € 48,08 € --- --- --- --- ---
- 1.400,00 € 57,69 € --- --- --- --- ---
- 1.500,00 € 62,50 € --- --- --- --- ---
- 1.600,00 € 67,31 € --- --- --- --- ---
- 2.000,00 € 76,92 € --- --- --- --- ---
- 2.400,00 € 86,54 € --- --- --- --- ---
- 2.500,00 € 105,77 € --- --- --- --- ---
- 2.800,00 € 115,38 € --- --- --- --- ---
- 3.000,00 € 125,00 € --- --- --- --- ---
- 3.200,00 € 134,62 € --- --- --- --- ---
- 3.500,00 € 144,23 € --- --- --- --- ---
- 3.600,00 € 153,85 € --- --- --- --- ---
- 4.000,00 € 163,46 € --- --- --- --- ---
- 4.400,00 € 177,88 € --- --- --- --- ---
- 4.500,00 € 187,50 € --- --- --- --- ---
- 4.800,00 € 197,12 € --- --- --- --- ---
- 5.000,00 € 206,73 € --- --- --- --- ---
- 5.200,00 € 216,35 € --- --- --- --- ---
- 5.600,00 € 225,96 € --- --- --- --- ---
- 6.000,00 € 240,38 € --- --- --- --- ---

288,46 € --- --- --- --- ---
Acresce Imposto

2.400,01 €
2.500,01 €
2.800,01 €
3.000,01 €

4.800,01 €
5.000,01 €
5.200,01 €
5.600,01 €
> 6.000,01 €

Imposto do Selo - 4%

600,01 €
800,01 €

1.000,01 €
1.200,01 €
1.400,01 €
1.500,01 €

5. Transferências Transfronteiras / Internacionais - Ordens enviadas - cont.

Corredor Guiné Conacri
(montante a transferir) - 

0,00 €

Estas operações 
não utilizam BIC 

ou IBAN do Cliente 
destinatário.

50,00 €
100,01 €
200,00 €
250,01 €
400,01 €
500,00 €

3.200,01 €
3.500,01 €
3.600,01 €
4.000,01 €
4.400,01 €
4.500,01 €

1.600,01 €
2.000,01 €

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições
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5. TRANSFERÊNCIAS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

5.1. Ordens de transferência - cont.

Te
le

fo
ne

 c
om

 
op

er
ad

or

Te
le

fo
ne

 s
em

 
op

er
ad

or

5.1 - Serviço de Transferências Moneygram - cont.
- 50,00 € 4,62 € --- --- --- --- ---
- 100,00 € 7,50 € --- --- --- --- ---
- 250,00 € 12,31 € --- --- --- --- ---
- 400,00 € 19,04 € --- --- --- --- ---
- 500,00 € 21,92 € --- --- --- --- ---
- 600,00 € 23,85 € --- --- --- --- ---
- 800,00 € 28,85 € --- --- --- --- ---
- 1.000,00 € 38,46 € --- --- --- --- ---
- 1.200,00 € 48,08 € --- --- --- --- ---
- 1.400,00 € 57,69 € --- --- --- --- ---
- 1.500,00 € 62,50 € --- --- --- --- ---
- 1.600,00 € 67,31 € --- --- --- --- ---
- 2.000,00 € 76,92 € --- --- --- --- ---
- 2.400,00 € 86,54 € --- --- --- --- ---
- 2.500,00 € 105,77 € --- --- --- --- ---
- 2.800,00 € 115,38 € --- --- --- --- ---
- 3.000,00 € 125,00 € --- --- --- --- ---
- 3.200,00 € 134,62 € --- --- --- --- ---
- 3.500,00 € 144,23 € --- --- --- --- ---
- 3.600,00 € 153,85 € --- --- --- --- ---
- 4.000,00 € 163,46 € --- --- --- --- ---
- 4.400,00 € 177,88 € --- --- --- --- ---
- 4.500,00 € 187,50 € --- --- --- --- ---
- 4.800,00 € 197,12 € --- --- --- --- ---
- 5.000,00 € 206,73 € --- --- --- --- ---
- 5.200,00 € 216,35 € --- --- --- --- ---
- 5.600,00 € 225,96 € --- --- --- --- ---
- 6.000,00 € 240,38 € --- --- --- --- ---

288,46 € --- --- --- --- ---
- 50,00 € 8,56 € --- --- --- --- ---
- 100,00 € 10,58 € --- --- --- --- ---
- 200,00 € 14,42 € --- --- --- --- ---
- 350,00 € 16,35 € --- --- --- --- ---
- 450,00 € 21,15 € --- --- --- --- ---
- 600,00 € 28,85 € --- --- --- --- ---
- 800,00 € 34,62 € --- --- --- --- ---
- 1.000,00 € 41,35 € --- --- --- --- ---
- 1.200,00 € 45,19 € --- --- --- --- ---
- 1.400,00 € 57,69 € --- --- --- --- ---

Estas operações 
não utilizam BIC 

ou IBAN do Cliente 
destinatário.

50,01 €
100,01 €
200,01 €
350,01 €
450,01 €
600,01 €
800,01 €

1.000,01 €
1.200,01 €

5.600,01 €
> 6.000,01 €

Corredor RUSSIA (montante 
a transferir)

0,00 €

3.500,01 €
3.600,01 €
4.000,01 €
4.400,01 €
4.500,01 €
4.800,01 €

5. Transferências Transfronteiras / Internacionais - Ordens enviadas - cont.

Corredor Senegal e Marrocos
(montante a transferir) - 

0,00 €

Estas operações 
não utilizam BIC 

ou IBAN do Cliente 
destinatário.

50,00 €
100,01 €
250,01 €
400,01 €
500,00 €
600,01 €

2.000,01 €
2.400,01 €
2.500,01 €
2.800,01 €
3.000,01 €
3.200,01 €

800,01 €
1.000,01 €
1.200,01 €
1.400,01 €
1.500,01 €
1.600,01 €

5.000,01 €
5.200,01 €

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições
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5. TRANSFERÊNCIAS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

5.1. Ordens de transferência - cont.
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5.1 - Serviço de Transferências Moneygram - cont.
- 1.600,00 € 63,46 € --- --- --- --- ---
- 2.000,00 € 68,27 € --- --- --- --- ---
- 2.500,00 € 80,77 € --- --- --- --- ---
- 3.000,00 € 96,15 € --- --- --- --- ---
- 3.500,00 € 105,77 € --- --- --- --- ---
- 4.500,00 € 125,96 € --- --- --- --- ---
- 6.000,00 € 144,23 € --- --- --- --- ---

173,08 € --- --- --- --- ---

- Para Crédito em Conta com indicação de IBAN

10,00 € --- --- --- --- ---

15,00 € --- --- --- --- ---

- Para Crédito em Conta sem indicação de IBAN

20,00 € --- --- --- --- ---

Acresce Imposto

Nota (1) Isenções de transferências, exceto MB Way: Conta Mediação de Seguros; Contas de Serviços Mínimos Bancários; Transferências
nacionais, sem limite, através dos canais: Net24, SMS24 e Mobile Banking), desde que efetuadas através da conta à ordem
associada às contas pacote, designadas, Solução Consigo, Solução Valor, Solução Viva, Solução Runner ou 15 em 1 | Serviço
Máximo; Conta Base.

Legenda SEPA - Área Única de Pagamentos em Euros (Single Euro Payments Area) . 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), os restantes 3 países do Espaço Económico Europeu (Islândia, Noruega e
Liechtenstein), e ainda a Suíça, o Mónaco, San Marino, bem como os territórios franceses de Mayotte e Saint Pierre e Miquelon].

BIC - Código de Identificação Bancária da SWIFT [Bank Identification Code] / IBAN - Número de Identificação Bancária
Internacional [International Bank Account Number]

Notas gerais A CEMG não transaciona em RON (Leu Romeno).• Tenham BIC do Banco Beneficiário;
- As reduções/isenções referentes à 15 em 1 | Serviço Máximo, serão aplicadas enquanto mantiver a subscrição dos produtos nas
condições definidas. 

       - Independentemente do 
montante n.a.

Despesas do 
Banco Destinatário 
a cargo do Cliente.

Imposto do Selo - 4%

Outras despesas associadas
Não aplicável.

> 6.000,01 €  

6. Transferências recebidas do estrangeiro (12) e transferências em moeda estrangeira realizadas em OIC 
nacionais (não abrangidas pelo Regulamento 924/2009)

       - Até 50.000,00 € (ou o 
equivalente em moeda 
estrangeira)

n.a.
Despesas do 

Banco Destinatário 
a cargo do Cliente.     - Superior a 50.000,00 € (ou 

o equivalente em moeda 
estrangeira)

n.a.

5. Transferências Transfronteiras / Internacionais - Ordens enviadas - cont.

Corredor RUSSIA (montante 
a transferir)

1.400,01 €

Estas operações 
não utilizam BIC 

ou IBAN do Cliente 
destinatário.

1.600,01 €
2.000,01 €
2.500,01 €
3.000,01 €
3.500,01 €
4.500,01 €

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições
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5. TRANSFERÊNCIAS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

5.2. Outros serviços com transferências

Não aplicável.

Notas 
gerais: 

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) Não aplicável a operações abrangidas pelo Regulamento 924/2009. Despesas do Banco Destinatário a cargo do Cliente.

3. Fotocópia da mensagem recebida n.a. 5,00 € IVA - 
18%/22%/23%

Outras despesas associadas

1. Alteração, devolução, esclarecimento n.a. 25,00 € Imposto do 
Selo - 4% (1)

2. Telecomunicações (Swift) n.a. 15,00 € Imposto do 
Selo - 4% (1)

1. Fotocópia da mensagem Swift / Fax / Cópia Target n.a. 5,00 € IVA - 
18%/22%/23%

Transferências recebidas do Estrangeiro

Comissões
Acresce 
Imposto

Outras 
condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Transferências emitidas transfronteiras / Internacionais / Transferências Target 

Nota (10) Países para os quais se aplica este preçário: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha,
Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Portugal,
República Checa, Roménia (exceto "Roménia - Cash-to-Account") e Suécia.

Nota (11) Custo relacionado com comissões debitadas pelos Bancos Destinatários, sendo cobrado aquando da emissão da transferência.

Nota (12) Isenção: Clientes com natureza jurídica "Residentes-Emigrantes".

Nota (7) Aplica-se o Preçário estabelecido para as Transferências Internas / Nacionais, a todas as Ordens que verifiquem cumulativamente
as seguintes condições:
• Conta do Beneficiário e Ordenador domiciliadas em países aderentes à SEPA;
• Regime exclusivo de Despesas Shared (as despesas do banco emitente por conta do ordenador e do banco pagador por conta
do beneficiário);
• Moeda da transferência denominada em EUR (Euro) ou SEK (Coroas Suecas);
• Tenham IBAN da Conta destino;
• Tenham BIC do Banco Beneficiário;
• Sem Instruções Especiais.

Nota (8) O não cumprimento de uma ou várias das condições indicadas em (7) remete para o preçário indicado em 2.2.
Nota (9) Nos pedidos de alterações/esclarecimentos poderão ser debitadas despesas dos Bancos Destinatários.

Nota (4) Conta de Serviços Mínimos Bancários: Isenção de 24 transferências interbancárias SEPA não urgentes, incluindo ordens
permanentes, efetuadas na moeda Euro, por cada ano civil, desde que efetuadas através dos canais: Net24 e Mobile Banking.

Nota (5) Nas máquinas Chave24 apenas é possível efetuar transferências urgentes até às 12h30m.

Nota (6) Isenções de transferências não urgentes, sem limite, através do canal Net24, desde que efetuadas através da conta à ordem
associada às contas pacote, designadas, Solução Consigo, Solução Valor, Solução Viva, Solução Runner ou 15 em 1 | Serviço
Máximo.

Nota (2) As transferências instantâneas MB Way estão limitadas a um valor máximo por transferência de 750,00 € e a um valor máximo
mensal (de dia 1 ao último dia do mês) de 2.500,00 €. Até 31 de dezembro de 2018, as transferências Instantâneas MB Way estão
isentas de comissões.

Nota (3) Isenções de transferências não urgentes, exceto MB Way: Conta Mediação de Seguros; Transferências nacionais, sem limite,
através dos canais: Net24, SMS24 e Mobile Banking), desde que efetuadas através da conta à ordem associada às contas pacote,
designadas, Solução Consigo, Solução Valor, Solução Viva, Solução Runner ou 15 em 1 | Serviço Máximo.
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6. COBRANÇAS (PARTICULARES)

6.1. Cobrança de efeitos comerciais

- A cobrar na CEMG

- A cobrar noutra Instituição de Crédito

[Descontos de efeitos]

6.2. Emissão de instruções de cobrança (credor)

1.6. Portes n.a. 2,00 € IVA - 18%/22%/23% (3)

1.5. 2ª via avisos de efeitos (por efeito) n.a. 30,00 € IVA - 18%/22%/23%

1.4. Pedido de devolução (por efeito) n.a. 20,00 € IVA - 18%/22%/23% (2)

1.3. Comissão por incumprimento de 
domiciliação (por efeito) n.a. 25,00 € Imposto do Selo - 4%

1.2. Efeitos não domiciliados 1,50% (50,00 € / 200,00 €) IVA - 18%/22%/23%

0,65% (20,00 € / 100,00 €) IVA - 18%/22%/23%

0,75% (50,00 € / 100,00 €) IVA - 18%/22%/23%

1. Letras e Outros Efeitos (1)
1.1. Efeitos domiciliados

Comissões (euros)
Acresce Imposto Outras 

condições[Em %] Sem despesas

(ÍNDICE)

Não aplicável.
Outras despesas associadas

Outras condições

Nota (2) É cobrada para as seguintes finalidades: Pedido de devolução para alteração de domicílio/NIB/NIPC/NIF; Quando o
Cliente não quer que se proceda à cobrança do efeito.

Li
st

ag
em

Su
po

rt
e 

M
ag

né
tic

o

Fi
ch

ei
ro

B
an

ca
 

El
et

ró
ni

ca

n.a.

Outras despesas associadas
Não aplicável.

Nota (1) As despesas são cobradas por efeito e os cálculos são efetuados sobre o valor facial da letra.

Notas gerais: - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.
- O desconto de letras está isento da comissão de estudo de dossier. 

Consulte SubSeção 2.6 Outros créditos a particulares

Escalões

Comissões (Euros)

Acresce 
Imposto

Nota (3) Nomeadamente as associadas ao envio de cartas de contratação e liquidação.

n.a. n.a. n.a.

1. Cobrança de Recibos
- Cliente devedor da mesma 
instituição n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

- Cliente devedor de outra 
instituição n.a. n.a.
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7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARTICULARES)

7.1. Compra e venda de notas estrangeiras

7.2. Garantias prestadas

3. Depósito de notas para crédito de uma conta na mesma 
moeda 0,10% (10,00 € / -)

Compra de notas estrangeiras
1. Meio: Movimentação de conta, de valor < 50,00 €

Imposto do Selo - 4%

n.a. Isento n.a.

(1)

2. Meio: Movimentação de conta, de valor > 50,00 € n.a. 3,00 € Imposto do Selo - 4%

3. Levantamento de notas por débito de uma conta na 
mesma moeda 0,05% (4,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (2)

Não aplicável.

2. Comissão de Contratação de Garantia Bancária

---

(ÍNDICE)

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Venda de notas estrangeiras
1. Meio: Movimentação de conta, de valor < 50,00 € n.a. Isento n.a.

2. Meio: Movimentação de conta, de valor > 50,00 € n.a. 3,00 € Imposto do Selo - 4%

Imposto do Selo - 3%

4. Taxas anuais das comissões a aplicar (4)
3. Comissão de renovação da Garantia Bancária n.a. Isento n.a.

- Garantias Técnicas

Outras despesas associadas

Nota (1) A comissão por depósito de notas para crédito de uma conta na mesma moeda é calculada e aplicada na moeda da operação. O
valor da comissão é convertido ao câmbio da data da operação. Esta operação apenas está disponível para as seguintes moedas:
USD, GBP, CAD e CHF.

Nota (2) A comissão de levantamento de notas por débito de uma conta na mesma moeda é calculada e aplicada na moeda da operação.
O valor da comissão é convertido ao câmbio da data da operação. Esta operação apenas está disponível para as seguintes
moedas: USD, GBP, CAD e CHF.

Outras 
condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Garantias Bancárias (1)
Imposto do Selo - 4% (2)1. Comissão de Estudo de Dossier 0,15% (50,00 € / 1.250,00 €)

A aplicar 
independenteme

nte do tipo de 
garantia 

prestada. Esta 
comissão será 

cobrada 
aquando da 

celebração do 
contrato. (3)

Comissões
Acresce Imposto

0,15% (40,00 € / 1.000,00 €) Imposto do Selo - 4%

- Garantias Financeiras 4,55%

4,20% Imposto do Selo - 3%

---



Caixa Económica Montepio Geral Outros serviços / Particulares - Pág. 69 /150

CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL Entrada em vigor: 14-Dez-2018

7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

7.2. Garantias prestadas - cont.

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Garantias Bancárias (1) - cont

Nota (2) Comissão cobrada independentemente da emissão da garantia.

Nota (5) Esta comissão incide sobre o valor de cada prestação vencida e não paga. A este valor acresce a sobretaxa de mora de 3,00%.

Nota (6) Alterações de colaterais ou outras alterações contratuais / termo de Garantia (por ato)

Nota (4) As comissões serão cobradas antecipadamente, com periodicidade mensal, trimestral ou semestral, com um mínimo de 4,00€ por
cada mês ou fração, de 10,00€ por cada trimestre ou fração e de 20,00€ por cada semestre ou fração.
NOTAS:
1- A comissão será sempre calculada sobre o montante de Garantia Bancária. 
2- O estorno da comissão será calculado pelo número inteiro de dias que faltarem para o termo do período em que a garantia foi
cancelada, considerando, para este efeito, a data de entrada da carta de cancelamento ou restituição do termo da garantia.

Nota (3)

75,00 € Imposto do Selo - 4%

8. Comissão por execução da garantia bancária n.a. 150,00 € Imposto do Selo - 4%

(12,00 € / 150,00 €)

As condições referentes ao pedido de Garantias Bancárias Internacionais encontram-se definidas no ponto 8.1 - Garantias
Prestadas sobre o Estrangeiro.

- Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Impostos do Selo - 4%

Imposto do Selo - 4%

- Prestações iguais ou inferiores a 50.000 €

n.a. 80,00 €

Simultaneamente com o débito da comissão correspondente ao primeiro período de vigência da garantia (ponto 4), serão cobrados os encargos
referentes ao pagamento do respetivo Imposto do Selo, reconhecimento notarial das assinaturas e outros encargos, caso existam. 
TERMO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO NOTARIAL DE ASSINATURAS: Por cada termo de autenticação ou reconhecimento na
qualidade e por cada interveniente (1): 15,00 € (acresce IVA à taxa legal em vigor).
DEPÓSITO DE DOCUMENTOS (por cada documento): 20,00 € (isento de Imposto).
CERTIDÃO ON-LINE: 15,00 € (isento de Imposto) - valor a cobrar por cada bem imóvel.
(1)Este valor corresponde a uma despesa notarial de Cartórios Públicos. No caso de Cartórios Privados, este emolumento será ajustado ao valor
que efetivamente é cobrado.
Em caso de urgência, todos os emolumentos são acrescidos em 50%.

Nota (1)

A comissão incide sobre o valor da garantia bancária contratada. Nos reforços, a comissão incide sobre o montante do reforço
contratado.

n.a.

A cobrar por 
antecipação do 

prazo ou 
cancelamento 
de garantias 

sem prazo de 
validade. 

6. Comissão de alteração (quando solicitada pelo 
ordenador/beneficiário)

4,00% Impostos do Selo - 4%

Outras despesas associadas

(6)

7. Comissão por cancelamento

(5)5. Comissão pela recuperação de valores em dívida
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7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

7.3. Outros serviços

Informações / esclarecimentos prestados por escrito

   -  Informações/esclarecimentos prestados por escrito, 
recolhidas no país e enviadas para o estrangeiro n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

   - Informações/esclarecimentos prestados por escrito, 
recolhidas no país n.a. 25,00 € IVA - 18%/22%/23%

Pagamento de Impostos

   - Solicitadas através do Phone24 (Operador) e envio via CTT n.a. 5,00 €

Fotocópias

Imposto do Selo - 4%

   - Por ato, independentemente do número de intervenientes n.a. 5,00 € IVA - 18%/22%/23% (2)

Comissão de avaliação

   - Emissão de 2ª vias de documentos/cartas (1) n.a. 5,00 € IVA - 18%/22%/23%

Declaração da situação patrimonial

n.a.

Acresce Imposto Outras 
condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

   - Por pedido (aplicável quando o Cliente solicita uma avaliação 
prévia de um imóvel antes de iniciar a abertura de um processo 
de Crédito à Habitação)

n.a. 250,00 € IVA - 18%/22%/23%

O relatório de 
avaliação tem a 
validade de 3 

meses.

Emissão de 2ª Vias de Documentos/Cartas

   - Fotocópias solicitadas ao Balcão (por página) n.a. 5,00 € IVA - 18%/22%/23%

Comissões

IVA - 18%/22%/23%

Processo de Habilitação de Herdeiros
IVA - 18%/22%/23%- Processo de Habilitação de Herdeiros n.a. 75,00 €

Comprovativo de transações efetuadas no Phone24 / Net24 / Netmóvel24 / SMS24

- Cada pagamento através do Net24; Chave24; NetMóvel24; 
SMS24 n.a. Isento

Pagamento de Imposto do Selo (por conta dos Clientes)
- Por solicitação dos herdeiros de titulares de contas de 
depósito ou de quaisquer outros valores, cobrar-se-à a título de 
taxa de serviço (sobre o valor a pagar)

0,25% (24,94 € / -)

Pagamento de serviços

Clientes e não Clientes podem efetuar aos Balcões da CEMG os 
pagamentos resultantes das suas obrigações fiscais em IRS n.a. Isento n.a.

1. Pagamento de Serviços (Pagamento de serviços / 
Carregamento de Telemóveis / Pagamento de Compras)

- Cada pagamento através do Phone24 (Operador) n.a. 0,25 € Imposto do Selo - 4%



Caixa Económica Montepio Geral Outros serviços / Particulares - Pág. 71 /150

CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL Entrada em vigor: 14-Dez-2018

7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

7.3. Outros serviços - cont.

Aluguer de Cofres

    > 51 e < 75 dm3

    > 76 e < 100 dm3

    > 31 e < 50 dm3

   - Avaliação para determinação de rendas

    Taxa a aplicar sobre o valor atribuído por renda/mês 10,00% n.a. IVA - 18%/22%/23%

    > 5.000,00€ (por cada 500,00€) n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

4. Serviços de avaliação

    > 500,00€ < 2.500,00€ n.a. 35,00 € IVA - 18%/22%/23%

    > 2.500,00€ < 5.000,00€ n.a. 75,00 € IVA - 18%/22%/23%

   - Orçamentos não concretizados 

    < 500,00€ n.a. 20,00 € IVA - 18%/22%/23%

    sobre o excedente até 2.500,00€ 2,50% n.a. IVA - 18%/22%/23%

    superior a 2.500,00€ e excedente 3,50% n.a. IVA - 18%/22%/23%

    sobre o excedente até 1.250,00€ 3,00% n.a. IVA - 18%/22%/23%

     1.250,00€ 5,00% n.a. IVA - 18%/22%/23%

    sobre o excedente até 500,00€ 6,00% n.a. IVA - 18%/22%/23%

     500,00€ 8,00% n.a. IVA - 18%/22%/23%

   - Orçamentos concretizados sobre o valor da obra

    < 250,00€ n.a. 30,00 € IVA - 18%/22%/23%

   - Acréscimo por recibo em prédios com porteiro n.a. 2,50 € IVA - 18%/22%/23%

3. Promoção e fiscalização de obras

   - Comissão sobre o valor das rendas (por recibo) 6,00% (3,00€ / 20,00€) IVA - 18%/22%/23%

   - Comissão sobre o valor das rendas (por processo) 6,00% (12,00€ / -) IVA - 18%/22%/23%

   - Comissão sobre o valor das rendas (por processo) 6,00% (10,00€ / -) IVA - 18%/22%/23%

2. Administração total (5)

1. Administração parcial (5)

   - Comissão sobre o valor das rendas (por recibo) 6,00% (3,00€ / 20,00€) IVA - 18%/22%/23%

Administração de Propriedades
3. Comissão de arrombamento n.a. 100,00 € IVA - 18%/22%/23% (4)

n.a. 82,50 € IVA - 18%/22%/23%

n.a. 90,00 € IVA - 18%/22%/23%

n.a. 125,00 € IVA - 18%/22%/23%

n.a. 155,00 € IVA - 18%/22%/23%    > 101 e < 180 dm3

n.a. 47,50 € IVA - 18%/22%/23%

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

1. Caução n.a. 150,00 € n.a. (3)

n.a. 61,00 € IVA - 18%/22%/23%

    < 10 dm3

    > 11 e < 20 dm3

    > 21 e < 30 dm3

2. Prémio anual (volume do cofre (dm3)

n.a. 42,00 € IVA - 18%/22%/23%
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0002

0204

0019

0064

0065

0066

0067

0139

0006

0007

0069

0070

0071

0072

0068

0286

0287

0273

0284

0136

IV Centenário D. António Prior do Crato - Proof n.a. 29,93 € IVA - 18%/22%/23%

Jogos Olímpicos de Atlanta - Prata Proof n.a. 29,93 € IVA - 18%/22%/23%

        Estojo de Moedas - C. Verde n.a. 59,86 € IVA - 18%/22%/23%

        Estojo de Moedas de Portugal n.a. 32,42 € IVA - 18%/22%/23%

V Centenário do Tratado de Tordesilhas IVA - 18%/22%/23%

I Centenário Autonomia dos Açores - Proof n.a. 29,93 € IVA - 18%/22%/23%

        Nº 4 - BNC n.a. 14,96 € IVA - 18%/22%/23%

        Coleção - Proof n.a. 119,71 € IVA - 18%/22%/23%

        Nº 2 - BNC n.a. 14,96 € IVA - 18%/22%/23%

        Nº 3 - BNC n.a. 14,96 € IVA - 18%/22%/23%

Descobrimentos Portugueses - II Emissão IVA - 18%/22%/23%

        Nº 1 - BNC n.a. 14,96 € IVA - 18%/22%/23%

Amadeu Sousa Cardoso - BNC n.a. 14,96 € IVA - 18%/22%/23%

Amadeu Sousa Cardoso - Proof n.a. 24,94 € IVA - 18%/22%/23%

        Nº 1 - BNC n.a. 14,96 € IVA - 18%/22%/23%

Camilo Castelo Branco - Proof n.a. 17,10 € IVA - 18%/22%/23%

        Nº 4 - BNC n.a. 14,96 € IVA - 18%/22%/23%

Jogos Olímpicos de Seul - BNC n.a. 14,96 € IVA - 18%/22%/23%

        Nº 2 - BNC n.a. 14,96 € IVA - 18%/22%/23%

        Nº 3 - BNC n.a. 14,96 € IVA - 18%/22%/23%

Mundial de Futebol (México 1986) - BNC n.a. 14,96 € IVA - 18%/22%/23%

Numismática
Aclamação de D. João I - Batalha Aljubarrota - BNC n.a. 17,46 € IVA - 18%/22%/23%

   - Pagamentos diversos n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

Descobrimentos Portugueses - I Emissão

   - Pagamento de Limpa Chaminés (acresce custo real do 
pagamento efetuado) n.a. 4,00 € IVA - 18%/22%/23%

   - Tratamento de assuntos nas Finanças / Câmaras Municipais 
(Situações esporádicas) n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

   - Pagamento de Imposto Municipal de Imóveis/taxas de esgoto n.a. 4,00 € IVA - 18%/22%/23%

   - Pagamento de assistência de elevadores e pagamento de 
limpezas (acresce custo real do pagamento efetuado) n.a. 4,00 € IVA - 18%/22%/23%

   - Mostragem de andares n.a. 40,00 € IVA - 18%/22%/23%

   - Elaboração de escrituras notariais n.a. 75,00 € IVA - 18%/22%/23%

   - Elaboração de escrituras notariais n.a. 75,00 € IVA - 18%/22%/23%

   - Publicação do imóvel (acresce custo real do anúncio) n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

5. Diversos

   - Elaboração de contratos de arrendamento n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Administração de Propriedades - cont.
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0293

0230

0221

0222

0202

0159

0062

0207

0223

0251

0132

0361

0061

0365

0369

0269

0229

0243

0160

0143

0226

0107

0108

0109

0209

0135

0268

0106

Descobrimentos Portugueses - XI Emissão

        Versão Prata - BNC (4 Moedas) n.a. 64,84 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata - Proof (4 Moedas) n.a. 122,64 € IVA - 18%/22%/23%

O Homem e o seu Cavalo - Versão Prata Proof n.a. 34,34 € IVA - 18%/22%/23%

IV Série Ibero Americana - 11 Moedas Prata Proof n.a. 381,55 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata e Ouro Proof n.a. 94,86 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão 2 Moedas - Prata e Ouro Proof n.a. 124,70 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata e Ouro Proof n.a. 155,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof (4 Moedas) n.a. 119,71 € IVA - 18%/22%/23%

Centenário da Morte de Eça de Queiroz

        Versão Prata Proof n.a. 34,92 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão 2 Moedas - Prata e Bimetálica Proof n.a. 184,70 € IVA - 18%/22%/23%
Portugal no Conselho da União Europeia - Presidência 
de 2000 n.a. 34,92 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata BNC (4 Moedas) n.a. 59,86 € IVA - 18%/22%/23%

Móvel para moedas n.a. 213,16 € IVA - 18%/22%/23%

XXV Aniversário do 25 de Abril n.a. 34,92 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda Macau

75 Anos da Liga dos Combatentes n.a. 34,92 € IVA - 18%/22%/23%

Descobrimentos Portugueses - IX Emissão

        Prata Proof - Coleção (4 Moedas) n.a. 119,71 € IVA - 18%/22%/23%

Descobrimentos Portugueses - X Emissão

II Centenário da Junta de Crédito Público n.a. 32,42 € IVA - 18%/22%/23%

Ponte Vasco da Gama - Prata Proof n.a. 31,92 € IVA - 18%/22%/23%

Ponte Vasco da Gama - Prata Ouro Proof n.a. 143,00 € IVA - 18%/22%/23%

D. Manuel I n.a. 34,92 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda Dança dos Pauliteiros n.a. 32,42 € IVA - 18%/22%/23%

Nossa Senhora da Conceição - Prata Proof n.a. 32,42 € IVA - 18%/22%/23%

Mundial de Futebol México 1986 - Prata Proof n.a. 19,95 € IVA - 18%/22%/23%

Coleção Ibero Americana - III Série n.a. 391,15 € IVA - 18%/22%/23%

Padre António Vieira - Bimetálica Lamelar Prata e Ouro 
Proof n.a. 143,00 € IVA - 18%/22%/23%

Padre António Vieira - Prata Proof n.a. 29,93 € IVA - 18%/22%/23%

Descobrimentos Portugueses - VIII Emissão IVA - 18%/22%/23%

        Prata BNC - 4 moedas n.a. 59,86 € IVA - 18%/22%/23%

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Numismática - cont.

        Prata Proof - Coleção de 4 moedas n.a. 119,71 € IVA - 18%/22%/23%

Descobrimentos Portugueses - VII Emissão IVA - 18%/22%/23%
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0225

0060

0211

0189
0190

0191
0192

0167

0258

0193
0194
0195

0255

0254

0335
0368

0332

0117

0277

0334

0124

0125

0121
0122
0123

0004

0137

        O Remate - 1 Moeda em Prata Proof n.a. 40,00 € IVA - 18%/22%/23%

Jogos Olímpicos de Atenas 2004 - Prata Proof n.a. 42,85 € IVA - 18%/22%/23%

        O Golo - 1 Moeda em Prata Proof n.a. 40,00 € IVA - 18%/22%/23%
Moeda Comemorativa do Alargamento da União 
Europeia - Prata Proof

150 Anos do 1º Selo Postal
        Moeda em Prata BNC n.a. 29,50 € IVA - 18%/22%/23%

        A Defesa - 1 Moeda em Prata Proof n.a. 40,00 € IVA - 18%/22%/23%

        3 moedas em Prata BNC n.a. 60,00 €

        Futebol é Festa - 1 Moeda em Prata Proof n.a. 40,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Moeda em Prata Proof n.a. 35,00 € IVA - 18%/22%/23%

n.a. 39,34 € IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

        3 moedas em Prata Proof n.a. 105,00 € IVA - 18%/22%/23%

        3 moedas em Prata Proof n.a.

O Espetáculo do Futebol - Campeonato Europeu de Futebol 
2004

        Versão Proof n.a. 45,80 € IVA - 18%/22%/23%

Série Anual de Timor - 2003

105,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof n.a. 45,80 € IVA - 18%/22%/23%
Os Valores do Futebol - Campeonato Europeu de Futebol 
2004

Série Anual de Timor - 2004
        Versão BNC n.a. 22,27 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof n.a. 63,93 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Flor de Cunho - Bebé n.a. 25,21 € IVA - 18%/22%/23%
        Versão BNC n.a. 28,52 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 22,27 € IVA - 18%/22%/23%

D. João de Castro - Prata Proof

V Série Ibero Americana n.a. 385,12 € IVA - 18%/22%/23%

Correntes Anuais - 2003

        Versão Proof n.a. 63,93 € IVA - 18%/22%/23%

Náutica - Prata Proof n.a. 42,15 € IVA - 18%/22%/23%

Campeonato Europeu de Futebol 2004 - Versão Prata 
Proof n.a. 42,40 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 28,52 € IVA - 18%/22%/23%

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Numismática - cont.

        Versão BNC n.a. 34,91 € IVA - 18%/22%/23%
        Versão Proof

n.a. 34,92 € IVA - 18%/22%/23%

Correntes Anuais - 2002

Moeda Comemorativa "Porto 2001" - Capital Europeia da 
Cultura

n.a. 63,93 € IVA - 18%/22%/23%

Correntes Anuais - 2001

        Versão Prata Proof n.a. 37,41 € IVA - 18%/22%/23%
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0196

0197

0198

0027

0142

0367

0199

0042

0041

0043

0336

0337

0165

0340

0364

0026

0200

0338

0339

0020

0261

0259

0260

0262

0263

24,59 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 28,52 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Flor de Cunho - Bebé

        Versão BNC n.a. 21,90 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof n.a. 45,04 € IVA - 18%/22%/23%

Correntes Anuais - 2006

        Versão Proof n.a. 42,15 € IVA - 18%/22%/23%

Campeonato do Mundo de Futebol - Alemanha 2006

n.a.

        Mosteiro da Batalha n.a. 37,37 € IVA - 18%/22%/23%

Série Anual de Timor - 2005

Coleção Património da Humanidade

        Centro Histórico de Angra do Heroísmo n.a. 37,37 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof n.a. 40,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Estojo de 2 Moedas n.a. 70,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof n.a. 37,37 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda Comemorativa dos 20 Anos de Adesão de Portugal e 
Espanha à Comunidade Europeia

        Versão Proof n.a. 42,15 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda Comemorativa dos 800 Anos do Nascimento de Pedro 
Hispano - "Papa João XXI"

        Versão Proof n.a. 39,34 € IVA - 18%/22%/23%

Sé do Porto

        Versão Flor de Cunho - Bebé

Fim da II Guerra Mundial

        Versão FDC n.a. 17,70 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 28,52 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Flor de Cunho - Bebé n.a. 24,59 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof n.a. 63,93 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 28,52 € IVA - 18%/22%/23%

Moedas de Coleção Comemorativas Portugal 2003 n.a. 94,29 € IVA - 18%/22%/23%

Moedas de Coleção Comemorativas Portugal 2004 n.a. 109,52 € IVA - 18%/22%/23%

        Centro Histórico de Évora n.a. 37,37 €

n.a. 63,93 € IVA - 18%/22%/23%

Coleção Património da Humanidade

Correntes Anuais - 2005

IVA - 18%/22%/23%

Acresce Imposto Outras 
condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Correntes Anuais - 2004

        Versão Proof

n.a. 24,59 € IVA - 18%/22%/23%

Comissões

Numismática - cont.

371,90 €

n.a. 63,93 € IVA - 18%/22%/23%

VI Série Ibero Americana n.a. IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof

IVA - 18%/22%/23%        Versão FDC n.a. 17,70 €
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0130

0201

0362

0280

0144

0149

0148

0246

0245

0356

0011

0145

0146

0048

0051

0138

0289

0008

0009

0127

0290

0291

0030        Centro Histórico do Porto - Prata Proof n.a. 37,19 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof n.a. 13,22 € IVA - 18%/22%/23%

Coleção Património da Humanidade

        Versão Prata Proof n.a. 33,92 € IVA - 18%/22%/23%

AMI - Uma Moeda Contra a Indiferença

60º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos
        Versão BNC n.a. 7,44 € IVA - 18%/22%/23%

O Fado - Património Cultural da Europa

        Versão Proof n.a. 37,19 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof

50º Aniversário do Tratado de Roma

        Versão BNC n.a. 7,43 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof n.a. 13,22 € IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

n.a.Campeonato do Mundo de Vela Olímpica

IVA - 18%/22%/23%

        Prata Proof n.a. 41,32 €

Coleção Europa - Henrique o Navegador

150 Anos da 1ª Linha Férrea - Prata Proof n.a. 39,34 € IVA - 18%/22%/23%

Moedas de Coleção Comemorativas de Portugal 2005 n.a. 84,76 € IVA - 18%/22%/23%

Coleção Património da Humanidade

        Mosteiro de Alcobaça - Prata Proof n.a. 37,37 € IVA - 18%/22%/23%

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Numismática - cont.

IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 
2007

n.a.

n.a. 39,34 €

        Versão FDC n.a. 4,17 € IVA - 18%/22%/23%

        Prata Proof

Coleção Europa - A Passarola de Bartolomeu de Gusmão

        Versão BNC n.a. 7,43 €

24,59 € IVA - 18%/22%/23%

Centenário do Escutismo Mundial - Prata Proof n.a. 39,17 € IVA - 18%/22%/23%

n.a. 63,93 € IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%n.a. 33,34 €

Ano Europeu de Igualdade de Oportunidades para 
Todos - Prata proof n.a.

500 anos SCML

IVA - 18%/22%/23%

        Floresta Laurissilva da Madeira - Prata Proof n.a. 37,37 € IVA - 18%/22%/23%

Correntes Anuais - 2008

Coleção Património da Humanidade

Jogos Olímpicos de Pequim - Prata Proof n.a. 37,20 € IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

        Versão Flor de Cunho - Bebé

        Versão Proof

A Maratona - Prata Proof n.a. 44,63 €

44,63 €

39,17 €
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0264

0349

0005

0274

0275

0054

0053

0055

0358

0374

0375

0376

0379

0380

0382

0383

0384

0385

0386

0391

0392        Versão Prata Proof n.a. 33,08 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 29,50 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof n.a. 65,83 € IVA - 18%/22%/23%

"Uma Moeda Contra a Fome"

        Versão FDC n.a. 4,13 € IVA - 18%/22%/23%

n.a. 38,33 € IVA - 18%/22%/23%

Correntes Anuais - 2010

Séries Anuais - Finalista 2010

        Versão FDC n.a. 4,17 € IVA - 18%/22%/23%

        Torre de Belém - Versão Proof n.a. 38,33 € IVA - 18%/22%/23%

Língua Portuguesa

        Versão Prata Proof n.a. 38,33 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão FDC n.a. 18,33 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Flor de Cunho - Bebé n.a. 25,83 € IVA - 18%/22%/23%

        Mosteiro dos Jerónimos - Versão Proof

        Versão Proof n.a. 13,75 € IVA - 18%/22%/23%

2º Jogos da Lusofonia

Coleção Património da Humanidade

        Versão Proof n.a. 65,83 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda do Estudante

        Versão BNC n.a. 7,75 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 29,50 € IVA - 18%/22%/23%

Correntes Anuais - 2009

        Versão FDC n.a. 18,33 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão FDC n.a. 3,33 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 7,75 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof n.a. 13,75 € IVA - 18%/22%/23%

        Alto Douro Vinhateiro - Prata Proof n.a. 37,19 € IVA - 18%/22%/23%

10º Aniversário da Criação do Euro

        Livro de todas as Moedas incluindo ¼ Euro Ouro D. 
Afonso Henriques n.a. 140,00 € IVA - 4%/5%

Coleção Património da Humanidade

        Coleção de 9 Moedas - Prata Proof n.a. 390,00 € IVA - 18%/22%/23%

Moedas de Coleção Comemorativas de Portugal 2006

VII Série Ibero Americana - Países Ibero Americanos nos 
Jogos Olímpicos

Numismática - cont.

Acresce Imposto Outras 
condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Comissões
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0393

0400

0402

0403

0404

0406

0407

0408

0411

0412

0413

0414

0415

0416

0418

0419

0421

0422

0423

0424

        Versão BNC n.a. 59,86 € IVA - 18%/22%/23%

n.a. 54,55 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof n.a. 38,33 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Ouro Proof n.a. 810,00 € Isento

Moeda Comemorativa dos 500 anos do Nascimento de 
Fernão Mendes Pinto

        Versão BNC n.a. 7,75 € IVA - 18%/22%/23%

VI Série Descobrimentos

        Versão Prata Proof n.a. 38,33 € IVA - 18%/22%/23%
Coleção Europa - Os Exploradores Europeus - "Capelo e 
Ivens"

        Versão Proof n.a. 65,83 € IVA - 18%/22%/23%

100º Aniversário dos Pupilos do Exército

Reine Amélie - Moeda de Euro 1 ½ 

        Versão Prata Proof

        Versão Flor de Cunho - Bebé n.a. 25,83 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 29,50 € IVA - 18%/22%/23%

Correntes Anuais - 2011

        Versão FDC n.a. 18,33 € IVA - 18%/22%/23%

Séries Anuais - Finalista 2011

        Versão FDC n.a. 4,17 € IVA - 18%/22%/23%

Série Portugal Universal - Padre António Vieira

        Moeda ¼ Euro em Ouro n.a. 88,50 € Isento

Série Património Mundial

        Sítio Arqueológico do Vale do Côa - Prata Proof n.a. 38,33 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof n.a. 38,33 € IVA - 18%/22%/23%

Estojo para moedas da Série Portugal Universal n.a. 9,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof n.a. 45,00 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda “Bicentenário das Linhas de Torres”

        Versão Proof n.a. 13,75 € IVA - 18%/22%/23%

VIII Série Ibero Americana - Moedas Históricas nos Países 
Ibero-americanos “O escudo”

Centenário da República Portuguesa

        Versão BNC n.a. 7,75 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof n.a. 38,33 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof n.a. 38,33 € IVA - 18%/22%/23%

Património Arquitetónico da Europa – “Terreiro do Paço”

Campeonato do Mundo - África do Sul 2010"
Numismática - cont.

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)
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0426

0427

0428

0429

0431

0433

0434

0435

0437

0438

0439

0440

0441

0442

0443

0445

0446

0447

0451

0452

39,50 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda de coleção série Europa – Grandes Pintores – José 
Malhoa 

Tesouros Numismáticos – A Peça de D.João V

        Versão Ouro Proof n.a. 970,00 € Isento

VIII Série Ibero Americana - Moedas Históricas

        Versão Prata Proof n.a. 400,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata/Ouro Proof n.a. 243,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof n.a. 39,50 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 8,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof n.a. 14,20 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda de coleção Jogos Olímpicos de Londres 2012
        Versão Prata Proof n.a.

        Moeda ¼ Euro em Ouro n.a. 98,50 € Isento
Moeda comemorativa de Guimarães Capital Europeia da 
Cultura

        Versão FDC n.a. 4,35 € IVA - 18%/22%/23%
Série Portugal Universal - Carlos Seixas

        Versão Prata Proof n.a. 39,50 € IVA - 18%/22%/23%

Séries Anuais - Finalista 2012

        Versão Prata Proof n.a. 14,20 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda Comemorativa do Centenário da Universidade de 
Lisboa

Moeda Comemorativa do 10º Aniversário da entrada em 
circulação do Euro
        Versão BNC n.a. 8,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 29,50 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão FDC n.a. 18,33 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Flor de Cunho - Bebé n.a. 25,83 € IVA - 18%/22%/23%

Tesouros Numismáticos – O Português de D. Manuel I

        Moeda de ¼ Euro em Ouro n.a. 98,50 € Isento
        Moeda em Prata Proof com valor facial de 
        10,00€ n.a. 45,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Ouro Proof n.a. 1.480,00 € Isento

Correntes Anuais - 2012

        Moedas em Prata Proof com valor facial de 
        10,00€ n.a. 90,00 € IVA - 18%/22%/23%

Estojo duplo com as Moedas do 25º Aniversário da Adesão 
de Portugal e Espanha à EU
        Moedas de ¼ Euro em Ouro n.a. 163,00 € Isento

Moeda do 25º Aniversário da Adesão de Portugal e Espanha 
à EU

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Numismática - cont.
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0453

0454

0455

0456

0457

0459

0461

0462

0463

0464

0465

0466

0467

0468

0469

0470

0471

0472

0473

0474

0475

        Versão Ouro Proof n.a. 810,00 € Isento

IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 8,00 € IVA - 18%/22%/23%

Coleção de Moedas IX Série Ibero Americana -  Prata 
Proof n.a.

Centenário do Nascimento de João Villaret

        Versão Prata Proof n.a. 40,50 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof n.a. 40,50 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof n.a. 40,50 € IVA - 18%/22%/23%

Tesouros Numismáticos – "A Degolada" de D. Maria II

        Versão Lamelar Prata e Ouro Proof n.a. 240,00 €

420,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof n.a. 14,20 € IVA - 18%/22%/23%

Série Etnografia Portuguesa – As Arrecadas de Viana do
Castelo

        Versão Prata Proof n.a. 40,50 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda do 250º Aniversário da Torre dos Clérigos

Séries Anuais - Finalista 2013

        Versão FDC n.a. 4,60 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Ouro Proof n.a. 930,00 € Isento

Moeda comemorativa dos 150 anos da fundação da Cruz
Vermelha

Coleção Europa - Escritores Portugueses - "José Saramago"

        Versão Flor de Cunho - Bebé n.a. 25,83 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão FDC n.a. 19,33 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 29,50 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof n.a. 65,83 € IVA - 18%/22%/23%

        Moeda ¼ Euro em Ouro n.a. 99,50 € Isento

Correntes Anuais - 2013

        Versão BNC n.a. 6,50 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda de coleção da Série Portugal Universal – Antero de 
Quental

        Versão Proof n.a. 52,14 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda de 100 centavos Timor

Série Anual - Timor 2012

        Versão BNC n.a. 23,00 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda comemorativa do 20º Aniversário da Série Ibero-
Americana – Encontro de 2 mundos

        Versão Prata Proof n.a. 46,50 € IVA - 18%/22%/23%

Moeda de coleção – 75 Anos NRP Sagres

        Versão Prata Proof n.a. 39,50 € IVA - 18%/22%/23%

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Numismática - cont.



Caixa Económica Montepio Geral Outros serviços / Particulares - Pág. 81 /150

CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL Entrada em vigor: 14-Dez-2018

7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

7.3. Outros serviços - cont.

0476

0477

0504

0506

0507

0508

0509

0510

0511

0512

0513

0515

0516

0519

0518

0520

0521

0522

0523

0524

0525        Versão Proof n.a. 14,20 € IVA - 18%/22%/23%

Ano Internacional da Agricultura Familiar

        Versão BNC n.a. 8,00 €

        Versão Prata Proof n.a. 38,40 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Ouro Proof n.a. 825,00 € Isento

IVA - 18%/22%/23%

Moeda 100 Anos da Aviação Militar

        Versão Ouro Proof n.a. 805,00 € Isento
Série Etnografia Portuguesa – As Cangas – Embalagem 
especial

Série Rainhas da Europa – D. Leonor de Portugal

        Versão Prata Proof n.a. 43,00 €

        Versão Prata Proof n.a. 48,50 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Ouro Proof n.a. 820,00 € Isento

IVA - 18%/22%/23%

Série Etnografia Portuguesa – As Cangas – Embalagem 
normal
        Versão Prata Proof n.a. 38,40 € IVA - 18%/22%/23%

Séries Anuais - Finalista 2014

        Versão FDC n.a. 4,60 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 8,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof n.a. 38,40 € IVA - 18%/22%/23%

40º Aniversário do 25 de Abril

Coleção Europa - Marcos Portugal

        Versão Ouro Proof n.a. 805,00 € Isento

        Versão Flor de Cunho - Bebé n.a. 25,83 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão FDC n.a. 19,33 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC n.a. 29,50 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof n.a. 65,83 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Ouro FDC n.a. 83,00 € Isento

Correntes Anuais - 2014

Série Portugal Universal – Fernando Pessoa

Campeonato do Mundo de Futebol do Brasil 2014

        Versão Ouro Proof n.a. 385,00 € Isento

100 Anos do Espadarte Primeiro Submarino Português

        Versão Prata Proof n.a. 40,50 € IVA - 18%/22%/23%

Em %  Euros (Min/Máx)

Numismática - cont.
Fortificações Muralhas de Elvas

        Versão Prata Proof n.a. 40,50 € IVA - 18%/22%/23%

Acresce Imposto Outras 
condições

Comissões



Caixa Económica Montepio Geral Outros serviços / Particulares - Pág. 82 /150

CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL Entrada em vigor: 14-Dez-2018

7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

7.3. Outros serviços - cont.

0526

0529

0530

0531

0532

0533

0534

0535

0536

0537

0538

0539

0540

0542

0543

0544

0545

0546

0547

0548

0549

0550

IVA - 18%/22%/23%

40,50 €

n.a. 43,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Flor de Cunho - Bebé n.a.

IVA - 18%/22%/23%

Moeda Comemorativa dos 35 Anos do Serviço Nacional de 
Saúde

38,40 €

Série Etnografica Portuguesa – Colchas de Castelo Branco

IVA - 18%/22%/23%

Série UNESCO Património Imaterial da Humanidade Fado

        Versão Prata Proof n.a.

        Versão Prata Proof n.a.

        Versão Prata/Ouro Proof n.a. 445,00 € IVA - 18%/22%/23%

8,00 €

Numismática - cont.

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

        Versão Prata Proof n.a. 45,00 €

Coimbra Alta e Sofia - UNESCO

        Versão Prata Proof n.a.

        Versão Proof n.a.

Série Europa - Moeda 70 anos de Paz na Europa

n.a.

14,20 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Ouro Proof n.a. 805,00 € Isento

IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof

        Versão Prata Proof

815,00 €

        Versão Prata Proof n.a. 38,40 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata BNC

Série Rainhas da Europa – D. Isabel de Portugal

        Versão FDC n.a. 19,33 €

25,83 € IVA - 18%/22%/23%

29,50 € IVA - 18%/22%/23%

n.a. 14,20 € IVA - 18%/22%/23%

8,00 €

n.a.

IVA - 18%/22%/23%

n.a.

n.a. 4,60 € IVA - 18%/22%/23%

14,20 €

        Versão BNC

n.a.

Moeda 500 Anos do primeiro contato com Timor

65,83 €

Correntes Anuais - 2015

Moeda o clima é connosco - Uma moeda uma causa

        Versão FDC

        Versão Ouro Proof

Séries Anuais - Finalista 2015

Série Ibero-Americana Raízes Culturais - Viriato

IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof

Moeda 30 Anos da bandeira da Europa

        Versão BNC n.a.

IVA - 18%/22%/23%

        Versão Ouro Proof n.a. 805,00 €

38,40 €

Moeda 150 Anos da Cruz Vermelha Portuguesa

        Versão BNC n.a.

        Versão Prata Proof n.a.

Isento

IVA - 18%/22%/23%

Isento

IVA - 18%/22%/23%

38,40 €

IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

8,00 €

Jogos Olímpicos Rio 2016 – A Preparação

        Versão Proof n.a.
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0551

0554

0557

0558

0559

0560

0561

0562

0563

0564

0569

0572
0573

0575

0577

0578

0579

0580

0581

0582

0583

0584

n.a.

IVA - 18%/22%/23%

Moeda D. Catarina de Bragança – Rainhas da Europa

IVA - 18%/22%/23%

65,00 € IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof n.a.

n.a.        Versão Prata Proof

Moeda Eusébio

Moeda Equipa Olímpica Portuguesa 2016

        Versão Prata Proof

        Versão Prata Proof n.a. 42,00 € IVA - 18%/22%/23%

45,00 €

n.a. 37,00 €

n.a. 940,00 €

4,42 €

29,00 €

n.a.

IVA - 18%/22%/23%

Outras 
condições

25,00 €

IVA - 18%/22%/23%

47,00 € IVA - 18%/22%/23%

n.a. 25,00 €

        Versão FDC

42,00 € IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

n.a.

        Versão FDC

Numismática - cont.
Moeda 40 Anos do Provedor de Justiça

        Versão FDC

        Versão Ouro Proof

Correntes Anuais - 2017

38,40 €

n.a.

n.a.

        Versão BNC

Moeda do Finalista 2017

        Versão Prata Proof

19,00 €

Série Europa - Moeda o Modernismo

19,00 € IVA - 18%/22%/23%

Comissões
Acresce Imposto

IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

n.a.

Série Ibero-Americana Madeira  

        Versão BNC

        Versão Prata Proof

        Versão Prata Proof

IVA - 18%/22%/23%

Séries Anuais - Finalista 2016

        Versão Proof n.a. 14,00 €

4,60 €

        Versão Prata Proof n.a.

n.a. 8,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC

        Versão Proof

        Versão Flor de Cunho - Bebé

IVA - 18%/22%/23%

Isento

n.a.

Em %  Euros (Min/Máx)

Moeda 100 Anos Aparições de Fátima 

IVA - 18%/22%/23%

n.a.

45,00 €

IVA - 18%/22%/23%

Moeda Série Arquitetura Portuguesa – Álvaro Siza Vieira  

        Versão FDC n.a.

Isento

Série Etnografia Portuguesa - Moeda O Figurado de Barcelos

29,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof n.a. 65,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof n.a. 37,00 €
        Versão Ouro Proof n.a. 940,00 €

n.a.

Correntes Anuais Bebé 2017

Correntes Anuais - 2016
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0585

0586

0589

0590

0591

0592

0593

0594

0595

0596

0597

0598

0599

0602

0603

0605

0604

0606

0607

0608

0609

0610

0611

Série Europa – Idade do Ferro e do Vidro

        Versão BNC

Moeda 150 Anos da PSP

IVA - 18%/22%/23%

Em %  

Comissões

Isento

Moeda 250 Anos da Imprensa Nacional Casa da Moeda

        Versão Ouro Proof n.a. 800,00 € Isento

Série Etnografia Portuguesa – Caretos de Trás-os-Montes

        Versão Prata Proof n.a. 37,00 €

        Versão Ouro Proof

Série Heróis do Desporto Carlos Lopes

1.300,00 €

n.a. 8,00 €

Série Moedas na Escola – O Futuro  

Moeda 150 Anos Nascimento Raul Brandão

        Versão BNC

45,00 € IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

        Versão BNC

Série Europa - O Barroco

        Versão Proof

n.a.

4,60 €

Moeda Campeonato do Mundo da Fifa Rússia 2018

IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof

Euros (Min/Máx)

n.a.

Numismática - cont.

IVA - 18%/22%/23%

n.a.

42,00 €

910,00 €

n.a.

16,00 € IVA - 18%/22%/23%

1.300,00 €

        Versão FDC n.a. 25,00 €

n.a.

44,00 € IVA - 18%/22%/23%

n.a.

14,00 €

n.a.

IVA - 18%/22%/23%

        Versão Prata Proof

        Versão Prata Proof n.a.

Acresce Imposto Outras 
condições

8,00 € IVA - 18%/22%/23%

n.a.

n.a.

        Versão FDC n.a.

IVA - 18%/22%/23%

n.a.

        Versão Prata Proof n.a. 40,50 €

        Versão Prata Proof 45,00 € IVA - 18%/22%/23%

        Versão Ouro Proof

Correntes Anuais Bebé 2018

14,00 €

n.a.

        Versão Prata Proof

        Versão Ouro Proof

Moeda do Finalista 2018

IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

n.a.

n.a.

Série Heróis do Desporto - Rosa Mota

        Versão Ouro Proof 498,00 €

n.a.

IVA - 18%/22%/23%

Isento

IVA - 18%/22%/23%

        Versão Proof

43,00 €

8,00 €

IVA - 18%/22%/23%

n.a.

Isento

n.a.

42,00 €

940,00 €        Versão Ouro Proof

Moeda D. Maria Bárbara

        Versão Prata Proof

        Versão Ouro Proof

940,00 € Isento

        Versão Prata Proof

Isento
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7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

7.3. Outros serviços - cont.

0612
0613

0614
0615

0616

0617

0618
0619

0620

0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0409
0458
0478
0479
0480
0481
0482
0483
0484
0485
0486
0487
0488
0576
0601
0493
0494
0495

n.a.

      ½ Libra Isabel II Milénio 2004

      ½ Libra Isabel II Milénio 2010

Isento

Isento

n.a.

175,00 €

n.a.

       1 Libra Rei Jorge n.a. 315,00 €

Outras 
condições

        Versão Proof

Em %  Euros (Min/Máx)

Comissões
Acresce Imposto

178,00 €

n.a. 189,00 € Isento

345,00 €
       1 Libra Isabel II Milénio 2004

n.a.
n.a.

Isento

n.a.

n.a.

218,00 €

Isento

n.a.

Isento

n.a.

Numismática - cont.

       ½ Libra Isabel II Milénio 2000 n.a.

n.a. 14,00 €
Séries Correntes Anuais 2018

n.a. 315,00 €

       1 Libra Isabel II Milénio 2000

212,00 € Isento

347,00 €

Isento       ½ Libra Rei Jorge n.a.

Isento

Série Espécies Vegetais Ameaçadas – O Trevo de 4 Folhas 

1. Inglaterra

Versão Prata Proof n.a. 44,00 €

n.a.

Isento

Isento

306,00 € Isento

325,00 €n.a.

       ½ Libra Isabel n.a.

       1 Libra Rei Eduardo

       ½ Libra Isabel com brazão

218,00 €

218,00 € Isento

176,00 €
       ½ Libra Vitoria

       1 Libra Isabel com brazão

n.a.

Isento

Isento      ½ Libra Vitoria com brazão n.a.
n.a.

IVA - 18%/22%/23%

Série Etnografia Portuguesa - Espigueiros do Noroeste

Ouro Amoedado

Moeda 250 Anos Jardim Botânico
        Versão BNC n.a. 8,00 € IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%
        Versão FDC n.a. 19,00 € IVA - 18%/22%/23%

Versão Ouro Proof
100 Anos do Armistício

Versão Prata Proof

Série Espécies Animais Ameaçados – A Águia Imperial 

Versão Prata Proof n.a. 42,00 € IVA - 18%/22%/23%

Versão Prata Proof

IVA - 18%/22%/23%

890,00 € Isento

Isento       1 Libra Vitoria 

n.a. 37,00 € IVA - 18%/22%/23%
n.a.

n.a. 42,00 € IVA - 18%/22%/23%

       1 Libra Isabel Proof

       1 Libra Isabel

       1 Libra Vitoria com brazão

190,00 €

n.a. 218,00 € Isento      ½ Libra Isabel II Milénio 2009

      ½ Libra Isabel II Milénio 2017 n.a. 200,00 € Isento

343,00 €

        Versão BNC n.a. 29,00 €

182,00 € Isento

218,00 € Isento

Isento

      ½ Libra Isabel II Milénio 2005 n.a.

      ½ Libra Isabel II Milénio 2018

      ½ Libra Isabel II Milénio 2006 n.a. 218,00 € Isento

      ½ Libra Rei Eduardo

      ½ Libra Isabel II Milénio 2007

343,00 €

       1 Libra Isabel II Milénio 2005
Isento

218,00 €n.a.

Isento

n.a. 352,00 €

186,00 € Isento

418,00 €

       1 Libra Isabel II Milénio 2006 n.a.

343,00 € Isento

Isento
177,00 €

n.a.

      ½ Libra Isabel II Milénio 2003

Isento

      ½ Libra Isabel II Milénio 2001 Isento
218,00 €

      ½ Libra Isabel II Milénio 2008 n.a.
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7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

7.3. Outros serviços - cont.

0497
0498
0499
0500
0502
0503
0528
0552
0574
0600

0315

0325

0318
0417
0357

0432

0314

0323

0322

0321

0320

0410

0312

0311

0308

0388

0324

0327
0390       100 Coroas Austríacas n.a. 1.469,00 €

       1 Libra Isabel II Milénio 2009 n.a. 343,00 € Isento
       1 Libra Isabel II Milénio 2010 n.a. 343,00 € Isento
       1 Libra Isabel II Milénio 2011

10. Áustria

n.a. 187,00 €

9. Suíça
       20 Francos 253,00 € Isento

8. Portugal

Isento

1. Inglaterra (cont.)

       1 Libra Isabel II Milénio 2016 n.a. 347,00 € Isento
       1 Libra Isabel II Milénio 2017 n.a. 320,00 € Isento
       1 Libra Isabel II Milénio 2018 n.a.

n.a.

n.a. 1.475,00 €

Isento

       50 Pesos

n.a.

n.a.       2,5 Pesos

       10 Dolares (Liberty) Isento

       10 Francos n.a. 143,00 €

n.a. 726,00 €

n.a.

       5 Dolares (Liberty) n.a. 362,00 € Isento

6. Holanda

5. França

n.a.

Outras 
condições

Isento

Isento

335,00 € Isento

Isento

Isento
4. Estados Unidos da América

Em %  Euros (Min/Máx)

Ouro Amoedado - cont.

2. África do Sul

3. Bélgica
       50 ECU'S

Isento

n.a. 665,00 €

Isento

62,00 € Isento

497,00 €
Isento

       4 Ducados

Isento

       10 Florins

7. México

       Krugerrand

       5 000 Reis D. Pedro V n.a. 385,00 €

Isento

1.630,00 € Isento

       2 Pesos

343,00 € Isento

       20 Dolares (Liberty) n.a.

264,00 €

       1 Libra Isabel II Milénio 2014 n.a. 339,00 €

n.a.

Acresce Imposto

n.a.

       20 Francos 253,00 € Isento

327,00 €

       2 500 Reis D. Maria II n.a. 352,00 € Isento

       1 000 Reis D. Pedro V

Isento

       5 000 Reis D. Luís n.a. 396,00 €

n.a. 803,00 € Isento

Isento       1 Libra Isabel II Milénio 2015

70,00 €

n.a.

       10 000 Reis D. Luís

n.a.

Comissões

1.200,00 €

       1 Libra Isabel II Milénio 2008

n.a. 339,00 € Isento
       1 Libra Isabel II Milénio 2013 n.a. 339,00 € Isento
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7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARTICULARES) (ÍNDICE)

7.3. Outros serviços - cont.

0248

0129

0208

0152

0220

0059

0153
0247

0134

0350
0351

0352
0353

0354

0355

0281

0039

0155

0360

0154

0372

Notas gerais: 

Presidência do Conselho da União Europeia - Bronze n.a. 27,71 € IVA - 18%/22%/23%

70,35 € IVA - 18%/22%/23%

Inauguração da Torre do Tombo n.a. 12,47 € IVA - 18%/22%/23%

      Prata Dourada - Clientes

      Prata Fina - Clientes n.a. 68,21 € IVA - 18%/22%/23%
      Prata Dourada - Clientes n.a. 81,00 € IVA - 18%/22%/23%

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  

Emissões do Montepio - II Emissão - Ano 1989

      Prata Fina - Clientes n.a.

Nota (2) Declaração utilizada, por exemplo, para requerimento/manutenção de prestações da Segurança Social ou outro apoio social.

Nota (4) Conforme estabelecido no contrato, se por motivo imputável ao Cliente, se justificar o arrombamento do cofre ser-lhe-à debitada a
referida comissão para proceder à abertura forçada e substituição da fechadura do cofre.

Nota (3)

Medalha comemorativa da independência Rep. 
Democrática Timor Leste n.a. 47,00 € IVA - 18%/22%/23%

n.a. 83,13 € IVA - 18%/22%/23%

Medalha do Congresso Empresarial do Norte n.a. 4,99 €

      150º Aniversário do Montepio n.a. 8,52 €

IVA - 18%/22%/23%

Emissões do Montepio - III Emissão - Ano 1990

IVA - 18%/22%/23%

Nota (5) Os Associados e Pensionistas do Montepio Geral Associação Mutualista beneficiam do desconto de 10% sobre os valores
indicados.

Gil Vicente - Monólogo do Vaqueiro n.a. 168,59 € IVA - 18%/22%/23%

Medalha comemorativa do centenário do Elevador de 
Sta. Justa n.a. 59,90 € IVA - 18%/22%/23%

Medalha comemorativa dos 500 anos da 1ª Peça de Gil 
Vicente - Prata Fina n.a. 141,67 €

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Outras despesas associadas
Não Aplicável.

Nota (1) Alguns exemplos de 2ª vias de documentos/cartas: 2ª vias de declarações de prestações para efeitos de IRS/IRC; 2ª vias de
envio de cartas de movimentos de prestações; 2ª vias de envio de cartas de aviso de débito; comprovativos de operações; etc.
Isenção: 2ª vias de declarações dos PPR's da Futuro para efeitos de IRS/IRC e 2ª vias de declarações de seguros da Lusitania
para efeitos de IRS/IRC.

O Cliente deposita no momento da assinatura do contrato de utilização de cofre, a título de caução o referido valor, sendo-lhe
entregue a(s) chave(s) que lhe permite(m) o acesso ao cofre. A caução será restituída no final do contrato, em troca da devolução
em bom estado da(s) chave(s), e desde que se encontrem pagos todos os montantes devidos nos termos do contrato (prémio
anual), podendo os mesmos, se se encontrarem em dívida, ser deduzidos ao valor da caução.

IVA - 18%/22%/23%

      Prata Dourada - Clientes n.a. 81,00 € IVA - 18%/22%/23%
IVA - 18%/22%/23%68,21 €n.a.      Prata Fina - Clientes

Emissões do Montepio - I Emissão - Ano 1988

Medalhística
n.a. 124,70 € IVA - 18%/22%/23%

49,13 € IVA - 18%/22%/23%

Euros (Min/Máx)

      Bronze n.a. 37,30 € IVA - 18%/22%/23%

Fundação Reino de Portugal n.a. 14,96 € IVA - 18%/22%/23%

Nª Sra. Da Conceição - Bronze Niquelada n.a. 17,96 € IVA - 18%/22%/23%

Vitorino Nemésio - Prata n.a. 72,33 € IVA - 18%/22%/23%

Medalha Objeto - Pavilhão de Portugal - Expo 98 n.a.

D. João de Castro - Versão Bronze n.a. 34,11 € IVA - 18%/22%/23%

Medalha Comemorativa Fernão de Magalhães

Presidência Portuguesa Comissão Europeia
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8. OPERAÇÕES COM O ESTRANGEIRO (PARTICULARES)

8.1 . Garantias prestadas sobre o estrangeiro

n.a. 35,00 €

(ÍNDICE)

1.2. Alterações

- Cancelamento n.a. 75,00 € Imposto do 
Selo - 4%

2. Comissão de deslocação ao notário n.a. 30,00 € Imposto do 
Selo - 4%

- Garantias com validade (2)

- Comissão de Estudo de Dossier 0,15%

Comissões Acresce 
Imposto

Outras 
condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Garantias sobre o estrangeiro e Stand-by Letters of Credit (1)
1. Garantias Emitidas

- Garantia Técnica

(50,00 € / 1.250,00 €) Imposto do 
Selo - 4%

- Comissão de Contratação

Aplica-se a comissão referida no ponto 1.1 consoante seja uma garantia com 
ou sem validade

- Prorrogação (3)

1.3. Execução/Cancelamento

Aplica-se a comissão de garantia com validade, referida no ponto 1.1

1.1. Abertura

- Alteração (que não implique prorrogação e/ou aumento de 
valor) n.a. 85,00 € Imposto do 

Selo - 4%

- Aumento de valor

4,90% --- Imposto do 
Selo - 3%

- Garantia Financeira 5,10% --- Imposto do 
Selo - 3%

- Garantias sem validade (2)

- Garantia Técnica 4,90% --- Imposto do 
Selo - 3%

- Garantia Financeira 5,10% --- Imposto do 
Selo - 3%

Acrescem 
Comissões de 

Telecomunicações

- Execução (quando accionada) 1,60% (150,00 € / 250,00 €) Imposto do 
Selo - 4%

Imposto do 
Selo - 4%

4. Garantias Recebidas

3. Comissão de utilização de minuta própria 
(Cliente/Beneficiário)

Acrescem 
Comissões de 

Telecomunicações- Aviso (4) n.a. 75,00 € Imposto do 
Selo - 4%

n.a. 15,00 € IVA - 
18%/22%/23%

              - Mensagem de emissão da garantia n.a. 75,00 € IVA - 
18%/22%/23%

              - Mensagem de alteração (cada)

(- / 250,00 €) Impostos do 
Selo - 4%

5. Comissão pela recuperação de valores em dívida (5)

6. Telecomunicações

n.a. 50,00 € IVA - 
18%/22%/23%

- Prestações iguais ou inferiores a 50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 €) Impostos do 
Selo - 4%

0,15% (40,00 € / 1.000,00 €) Imposto do 
Selo - 4%

              - Outras mensagens

- Prestações superiores a 50.000 € 0,50%
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8. OPERAÇÕES COM O ESTRANGEIRO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

8.1 . Garantias prestadas sobre o estrangeiro - cont.

Notas gerais: 

Nota (2)

Nota (3)
Nota (4)

8.2 . Outras operações sobre o estrangeiro

[Cheques emitidos no estrangeiro ou cheques sobre o estrangeiro]

[Transferências]

Comissões Acresce 
Imposto

Outras 
condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Outras despesas associadas
Não aplicável.

Nota (1) Para as Garantias em Moeda Estrangeira, o cálculo das comissões será sempre efetuado tomando como base o câmbio de 
venda a Cliente.

Consulte Seção 4. CHEQUES - 4.2. Outros serviços com cheques

Consulte Seção 5. TRANSFERÊNCIAS - 5.2. Outros serviços com transferências

Outras despesas associadas

Avales
1. Concessão (por trimestre ou fração) 0,50% (150,00 € / -) Imposto do 

Selo - 3%

2. Pagamento 0,20% (90,00 € / -) Imposto do 
Selo - 4%

Não aplicável.

7. Expediente

- Nova n.a. 75,00 € IVA - 
18%/22%/23%

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (5) Esta comissão incide sobre o valor de cada prestação vencida e não paga. A este valor acresce a sobretaxa de mora de 3,00%.

Comissões Acresce 
Imposto

Outras 
condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Garantias sobre o estrangeiro e Stand-by Letters of Credit (1) - cont.

A cobrar quando a 
Garantia Bancária é 

emitida por carta 
(via correio)- Alteração n.a. 50,00 € IVA - 

18%/22%/23%

As comissões serão cobradas antecipadamente, com periodicidade mensal, trimestral ou semestral, com um mínimo de 4,00€ por
cada mês ou fração, de 10,00€ por cada trimestre ou fração e de 20,00€ por cada semestre ou fração.
NOTAS:
1- A comissão será sempre calculada sobre o montante de Garantia Bancária. 
2- O estorno da comissão será calculado pelo número inteiro de dias que faltarem para o termo do período em que a garantia foi
cancelada, considerando, para este efeito, a data de entrada da carta de cancelamento ou restituição do termo da garantia.

Comissão anual, calculada e cobrada com base no número de dias prorrogados, com um mínimo de 100,00 € + IS.

No caso de ser solicitada, pelo banco estrangeiro, a emissão de garantia, com base em contra-garantia do mesmo a favor da 
CEMG, aplica-se o preçário das Garantias Emitidas.
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9.1. Depósitos à ordem

Património Financeiro do Cliente 1º titular

CAD
CHF
GBP
JPY
USD
AUD
DKK
NOK
SEK
ZAR
PLN
ISK
NZD

Fora de comercialização
n.a. Imposto do Selo - 4%

814 ISK

9. CONTAS DE DEPÓSITO (OUTROS CLIENTES)

Comissões Acresce Imposto Outras condições
Euros (Mín/Máx) Valor Anual

(ÍNDICE)

(4)
            Quinzenal 1,75 €

2. Comissões por descoberto bancário Consulte Seção 10.2. Descobertos bancários

3. Levantamentos de numerário (ao 
Balcão) 4,20 € n.a. Imposto do Selo - 4% (3)

Inferior a 5.000,00€ 5,00 €
[mensal] 60,00 € Imposto do Selo - 4%

Igual ou superior a 5.000,00€ Isento

Solicitados ao Balcão e Phone24 - 
Empresas - Operador

Movimentos efetuados nos 31 
meses anteriores (inclusive)

Contas à ordem em 
moeda estrangeira

7,5 CAD n.a. Imposto do Selo - 4%

735 JPY n.a. Imposto do Selo - 4%

5. Emissão de extrato - Pedidos 
pontuais

8 CHF n.a. Imposto do Selo - 4%
5,5 GBP Imposto do Selo - 4%n.a.

            Diário 2,30 € 839,50 € Imposto do Selo - 4%

            Mensal Isento Isento

4. Extrato de movimentos em papel (por 
envio)

45,50 € Imposto do Selo - 4%
n.a.

Isento n.a.

1. Comissão de Manutenção de conta

            Semanal 1,90 € 98,80 € Imposto do Selo - 4%

(1) (2)

20 PLN

Contas à ordem em 
euros 5,00 € n.a. Imposto do Selo - 4%

n.a. Imposto do Selo - 4%
8,5 NZD n.a. Imposto do Selo - 4%

40,5 NOK n.a. Imposto do Selo - 4%
48,5 SEK n.a. Imposto do Selo - 4%
49 ZAR n.a. Imposto do Selo - 4%

7 USD n.a. Imposto do Selo - 4%
7,5 AUD n.a. Imposto do Selo - 4%
37,5 DKK n.a. Imposto do Selo - 4%
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9. CONTAS DE DEPÓSITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

9.1. Depósitos à ordem - cont.

CAD
CHF
GBP
JPY
USD
AUD
DKK
NOK
SEK
ZAR
PLN
ISK
NZD

CAD
CHF
GBP
JPY
USD
AUD
DKK
NOK
SEK
ZAR
PLN
ISK
NZD

Fora de comercialização

Fora de comercialização

Imposto do Selo - 4%
10 SEK Imposto do Selo - 4%
10 ZAR n.a. Imposto do Selo - 4%

n.a.

Imposto do Selo - 4%
Imposto do Selo - 4%

1,7 NZD n.a. Imposto do Selo - 4%

n.a. Imposto do Selo - 4%

Consulta de movimentos 
dos últimos 6 meses

125 JPY n.a. Imposto do Selo - 4%

1,5 CHF

Comissões Acresce Imposto Outras condições
Euros (Mín/Máx) Valor Anual

6. Envio de extrato por fax 4,50 €
A este valor acresce a 

comissão de "emissão de 
extrato - pedidos pontuais"

Imposto do Selo - 4%

n.a. Imposto do Selo - 4%

Contas à ordem em 
euros 10,00 €

7. Consulta de Movimentos

13,5 AUD

Imposto do Selo - 4%
91,5 SEK n.a. Imposto do Selo - 4%

15 CAD n.a.

n.a.

7,5 DKK

1,5 USD

Imposto do Selo - 4%

1,5 AUD n.a. Imposto do Selo - 4%

97,5 ZAR

Net24 - Empresas / Phone24 - Empresas 
- Operador

Contas à ordem em moeda 
estrangeira

Consulta de movimentos 
de data anterior a 6 
meses

n.a.

74,5 DKK n.a. Imposto do Selo - 4%

Movimentos efetuados até aos 
31 meses anteriores (exclusive)

Contas à ordem em 
moeda estrangeira

Imposto do Selo - 4%

Isento n.a. n.a.

Imposto do Selo - 4%

14 USD n.a. Imposto do Selo - 4%

77,5 NOK n.a.

40 PLN

17 NZD n.a. Imposto do Selo - 4%

9,5 GBP n.a. Imposto do Selo - 4%
1.470 JPY n.a. Imposto do Selo - 4%

16 CHF n.a. Imposto do Selo - 4%

n.a.

1 GBP n.a. Imposto do Selo - 4%
Imposto do Selo - 4%n.a.

163 ISK n.a.
n.a.4 PLN

Imposto do Selo - 4%

1,5 CAD n.a.

n.a. Imposto do Selo - 4%

Imposto do Selo - 4%
8 NOK n.a.

n.a. Imposto do Selo - 4%
1.627 ISK

5. Emissão de extrato - Pedidos 
pontuais - cont.
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9. CONTAS DE DEPÓSITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

9.1. Depósitos à ordem - cont.

Não aplicável.

Sempre que é solicitada uma 
Caderneta com ou sem PIN. 

n.a. Imposto do Selo - 4%

Isenções: Ausência/avaria da 
máquina Chave24/Atualizador 

de cadernetas

3,00 €

3,00 € n.a. IVA - 18%/22%/23% Realizadas num período de 60 
dias

14. Comissão de depósitos em moeda 
metálica (por depósito/conta)

Comissão aplicável por cada 
múltiplo de 100 moedas (ex: se 
o depósito for de 230 moedas, 
será cobrada a comissão de 

6,00 €) (7)

- Para valores superiores a 5.000€ 50,00 € n.a.

n.a. Imposto do Selo - 4%

(5)

2,50 € IVA - 18%/22%/23%

Comissões Acresce Imposto

n.a.

Consulta de movimentos 
dos últimos 6 meses Isento

Consulta de movimentos 
de data anterior a 6 
meses

1,00 €

n.a. n.a.

Imposto do Selo - 4%

Outras condições
Euros (Mín/Máx) Valor Anual

Contas à ordem em euros

10. Caderneta Chave24

9. Consulta de saldo ao Balcão com 
comprovativo

7,00 € IVA - 18%/22%/23%

- Nas situações em que o Cliente 
apenas atualiza a caderneta 2,00 € n.a. Imposto do Selo - 4%

- Extrato integrado (por extrato) 7,00 € n.a. IVA - 18%/22%/23%

- Comissão de emissão de 
Caderneta n.a. Imposto do Selo - 4%10,00 €

11. Atualização de caderneta ao Balcão 

- Comprovativo de movimento 
Chave24

- 2ª via PIN

12. Emissão de segunda via

- Comprovativo de depósito 9,00 € n.a. IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

Outras despesas associadas

- Igual ou superior a 100 moedas 
até 5.000€ (inclusive) 3,00 €

(6)

13. Comissão de pedidos de numerário 
superiores a 5.000 €, que envolvam 
transportes extra (por pedido) 35,00 € n.a.

7. Consulta de Movimentos - cont.
Net24 - Empresas / Phone24 - Empresas 

- Operador

Imposto do Selo - 4%

8. Alteração da titularidade / 
intervenientes de conta (por pedido)
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9. CONTAS DE DEPÓSITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

Notas gerais: 
Nota (1)

Nota (2)

Nota (3)
Nota (4)
Nota (5)
Nota (6)

Nota (7)

9.2. Outras modalidades de depósito

8,00 €
[mensal]

96,00 € Imposto do Selo - 4%

1. Solução Montepio Comércio

Acresce Imposto Outras condições
Euros (Mín/Máx)

96,00 €

Valor Anual

8,00 €
[mensal]

96,00 € Imposto do Selo - 4%

Soluções Montepio

2. Solução Montepio Restauração

8,00 €
[mensal]

Imposto do Selo - 4%

Aplicável conforme "Contrato de abertura de conta de depósito e de comercialização de produtos e serviços".

- Comissão de manutenção de conta 
pacote

Imposto do Selo - 4%

- Comissão de manutenção de conta 
pacote

4,00 €
[mensal]

(1)- Comissão de manutenção de conta 
pacote

4. Solução Montepio PME

5. Solução Montepio Mediadores

Isenções: Contas Condomínio; Contas de Pessoas Coletivas de Empresas pertencentes ao Grupo Montepio.

0,00 € / 96,00 € Imposto do Selo - 4%

7. Solução Montepio Setor Social

6. Solução Montepio Global
10,00 €
[mensal]

120,00 €- Comissão de manutenção de conta 
pacote

0,00 € / 8,00 €
[mensal]

- Comissão de manutenção de conta 
pacote

3. Solução Montepio Negócios

Nas situações em que seja solicitado, pelo mesmo cliente, mais do que um depósito inferior a 100 moedas e/ou 5.000€ por dia, a
comissão aplica-se em função do número acumulado de moedas/montante depositado nesse dia.

A aplicar quando o Cliente solicita numerário que implica um pedido extra de transporte de valores, em euros ou moeda estrangeira,
pelo contravalor.

Isenções:
Quando aplicável à Conta:
Nos primeiros três meses desde a abertura de conta; Contas judicialmente cativas; Conta à Ordem em moeda Estrangeira; Conta
associada ao débito da prestação do Crédito ao Investimento – Microcrédito ou do Montepio Microcrédito Açores; Conta Mediação
de Seguros; Conta Dupla; Conta à ordem associada à Solução Montepio Comércio / Montepio Restauração / Montepio Negócios /
Montepio PME / Montepio Setor Social / Montepio Condomínio / Montepio Mediadores / Montepio Global / Montepio PME Líder ou
Montepio Startup; Conta Massa Insolvente.

O Património Financeiro do Cliente (1º Titular) é calculado da seguinte forma: Saldo Médio Mensal das Contas DO (em moeda
nacional e estrangeira) + Saldo de Depósitos a Prazo (em moeda nacional e estrangeira) + Saldo de Fundos de Investimento +
Saldo de Seguros de Capitalização + Saldo da Carteira de Títulos + Saldo dos Planos de Poupança da Futuro.
O cálculo deste envolvimento é realizado no último domingo do respetivo mês, sendo debitada no início de cada mês com
referência ao mês anterior. 
Isenções: Utilização de um Cheque, como meio de levantamento.

- Redução para 4,00€ (mensal) 
acrescido de Imposto do Selo 

de 4%, se subscrever dois 
produtos.(2)

- Isento se subscrever três 
produtos. (2)

Comissões

- Comissão de manutenção de conta 
pacote

- Comissão de manutenção de conta 
pacote

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

8,00 €
[mensal]

96,00 € Imposto do Selo - 4%

48,00 € Imposto do Selo - 4%
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9. CONTAS DE DEPÓSITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

9.2. Outras modalidades de depósito - cont.

Notas gerais:

Nota (1)
Nota (2)

Nota (3)

Nota (4)

Não aplicável.

- Redução para 4,00€ (mensal) 
acrescido de Imposto do Selo 

de 4%, se subscrever dois 
produtos.(3)

- Redução para 2,00€ (mensal) 
acrescido de Imposto do Selo 

de 4%, se subscrever três 
produtos.(3)

- Comissão de manutenção de conta 
pacote

Imposto do Selo - 4%

- A comissão de manutenção das contas pacote correspondente ao primeiro mês de adesão é sempre gratuita.

8. Solução Montepio Condomínio

2,00 € / 6,00 €
[mensal]

- Comissão por Gestão da Estrutura

Outras despesas associadas

24,00 € / 72,00 € Imposto do Selo - 4%

- Comissão de manutenção de conta 
pacote

10. Solução Montepio Startup

Solução exclusiva para empresas que tenham o estatuto PME Líder atribuído pelo IAPMEI ou pelo Turismo de Portugal. Sempre
que uma empresa deixa de ter esse estatuto ou deixe de cumprir uma das condições de acesso deixa automaticamente de ter
acesso a esta Solução.

8,00 €
[mensal]

9. Solução Montepio PME Líder

0,00 €

96,00 €

35,00 €
[mensal] 420,00 € Imposto do Selo - 4%

Gestão de Liquidez
- Comissão de Implementação e/ou 
Alteração da Estrutura 135,00 € n.a. Imposto do Selo - 4%

- Comissão de manutenção de conta 
pacote

(4)

Solução exclusiva para Mediadores Lusitania Seguros.

0,00 € n.a.

Ter um Depósito a Prazo superior ou igual a 25.000€; Ter um dos Seguros de Proteção Montepio; Ter contratado um Crédito ao
Investimento ou Leasing ou Factoring; Ter aderido ao Sistema de Débitos Diretos (ótica do credor - Empresa); Ter um Terminal de
Pagamento Automático (TPA).

Ter um Depósito a Prazo; Ter um dos Seguros de Proteção Montepio; Ter domiciliação de pagamentos; Ter um saldo médio da
conta à ordem igual ou superior a 5.000 €; Ter sistema de pagamento a fornecedores.

Soluções Montepio - cont.

Comissões Acresce Imposto Outras condições
Euros (Mín/Máx) Valor Anual
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10. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

10.1. Linhas de crédito e contas correntes

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

(ÍNDICE)

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

2. Comissão de Avaliação (nas 
operações a que se aplica)
Bens imóveis

Comissão cobrada por cada 
avaliação, independentemente 

da concessão de crédito. 
Caso se proceda à avaliação 

e o Cliente desista da 
operação, a CEMG procederá 

igualmente à cobrança da 
respetiva comissão. (2)

Montante solicitado:

   < 250.000,00 € n.a. 250,00 €

(300,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

  - Outras modalidades de crédito 0,50% (500,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

Crédito ao Investimento e outros créditos de Médio e Longo Prazo, Conta Empréstimo, Contas Correntes,
Linhas de Crédito Protocoladas e Crédito Outras Finalidades

Comissões iniciais
1. Comissão de Estruturação e 
Montagem Comissão cobrada 

independentemente da 
concessão de crédito. (1)

  - Abertura de crédito em Conta Corrente 1,00%

   > 1.250.000,00 € e < 2.500.000,00 € n.a. 2.500,00 € ---

   > 2.500.000,00 € e < 5.000.000,00 € n.a. 3.500,00 € ---

---

   > 250.000,00 € e < 500.000,00 € n.a. 750,00 € ---

   > 500.000,00 € e < 1.250.000,00 € n.a. 1.500,00 € ---

3. Dispensa de registos provisórios (nas 
operações a que se aplica)

- A cobrar no momento da contratação n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 4%

   > 5.000.000,00 € 0,07% (4.000,00 € / -) ---
Bens móveis / Bens individualizados (ex: 
Hospitais, Hotéis, Centros Comerciais, 
Centros Logísticos, ...)

n.a. (1.000,00 € / 
10.000,00 €) ---

4. Deslocação do representante da 
CEMG (nas operações a que se aplica) n.a. 100,00 € IVA - 18%/22%/23%

A deslocação (viagem de ida 
e volta) deverá ser cobrada de 

acordo com o número de 
deslocações realizadas 
independentemente do 
número de contratos 

realizados pelo Cliente. (3)
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10. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

10.1. Linhas de crédito e contas correntes - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Crédito ao Investimento e outros créditos de Médio e Longo Prazo, Conta Empréstimo, Contas Correntes,
Linhas de Crédito Protocoladas e Crédito Outras Finalidades - cont.

5. Comissão de Vistorias (nas operações 
a que se aplica) - por cada vistoria (4)

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

   > 500.000,00 € e < 1.250.000,00 € n.a. 225,00 € ---

   > 1.250.000,00 € e < 2.500.000,00 € n.a. 300,00 € ---

Bens imóveis

   < 250.000,00 € n.a. 100,00 € ---

   > 250.000,00 € e < 500.000,00 € n.a. 175,00 € ---

Comissões durante a vigência do contrato
7. Comissão de redistribuição de
valores (por pedido) - nas operações a
que se aplica

n.a. 250,00 € Imposto do Selo - 4%

Bens móveis / Bens individualizados (ex: 
Hospitais, Hotéis, Centros Comerciais, 
Centros Logísticos, ...)

n.a. (500,00 € - 
5.000,00 €) ---

6.  Comissão de Avaliação para 
constituição de Propriedade Horizontal 
(nas operações a que se aplica)

n.a. 500,00 € ---

   > 2.500.000,00 € e < 5.000.000,00 € n.a. 375,00 € ---

   > 5.000.000,00 € 0,007% (400,00 € / -) ---

  - Abertura de crédito em Conta Corrente 1,75% (250,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (5)

  - Outras modalidades de crédito 2,00% (210,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (6)

8. Comissão sobre libertações por conta
de vistorias futuras (por pedido) - nas
operações a que se aplica

n.a. 350,00 € Imposto do Selo - 4%

9.  Comissão de Gestão

10.  Comissão de Imobilização (nas 
operações a que se aplica) 1,75% (250,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (7)

11. Comissão de avaliação nos pedidos 
de reforço a empréstimos existentes (nas 
operações a que se aplica)

n.a. 550,00 € Imposto do Selo - 4%
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10. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

10.1. Linhas de crédito e contas correntes - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

12. Comissão de Renovação /
Prorrogação de Contratos (8)

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Crédito ao Investimento e outros créditos de Médio e Longo Prazo, Conta Empréstimo, Contas Correntes,
Linhas de Crédito Protocoladas e Crédito Outras Finalidades - cont.

13. Escritura de substituição de 
devedores (nas operações a que se 
aplica)

n.a. 200,00 € Imposto do Selo - 4%

14. Comissão de reembolso antecipado 
parcial (nas operações a que se aplica) 2,50% (125,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (9)

  - Comissão de Renovação (nas operações 
a que se aplica) 0,45% (250,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

  - Comissão de Prorrogação / 
Reestruturação (nas operações a que se 
aplica)

1,00% (500,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo - 4%

16. Comissões relativas  a alterações 
contratuais (por ato) n.a. 200,00 € Imposto do Selo - 4%

15. Comissão pela recuperação de 
valores em dívida (10)

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€) Imposto do Selo - 4%

 - Liquidação antecipada n.a. 100,00 € Imposto do Selo - 4%

Comissões no termo do contrato

18. Autorização de cancelamento / 
distrate (por cada autorização): (11)

 - Distrates parciais n.a. 75,00 € Imposto do Selo - 4%

17. Comissões associadas a atos 
administrativos

 - Declarações de dívida para outros fins 
(Judiciais, Imposto Sucessório, Reembolso 
de IVA, etc.)

n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 4%

 - Liquidação no termo do contrato n.a. 75,00 € Imposto do Selo - 4% (11)

19. Comissão de reembolso antecipado 
total (nas operações a que se aplica) 2,50% (125,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (9)

20. Autorização de cancelamento / 
distrate (por cada autorização):
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10. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

10.1. Linhas de crédito e contas correntes - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

n.a.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

2. Comissão de Avaliação --- Isento ---

3. Dispensa de registos provisórios

Crédito ao Investimento - Microcrédito

Comissões iniciais
1. Comissão de Estudo de Dossier --- Isento ---

6.  Comissão de Gestão 1,00% (185,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

7. Escritura de substituição de 
devedores

n.a. 200,00 € Imposto do Selo - 4%

5. Comissão de Contratação --- Isento ---

Comissões durante a vigência do contrato

- A cobrar no momento da contratação n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 4%

4. Deslocação do representante da 
CEMG n.a. 100,00 € IVA - 18%/22%/23%

A deslocação (viagem de ida 
e volta) deverá ser cobrada de 

acordo com o número de 
deslocações realizadas 
independentemente do 
número de contratos 

realizados pelo Cliente. (3)

10. Comissões relativas  a alterações 
contratuais (por ato) n.a. 200,00 € Imposto do Selo - 4%

11. Comissões associadas a atos 
administrativos

8. Comissão de reembolso antecipado 
parcial --- Isento ---

9. Comissão pela recuperação de valores 
em dívida n.a. Isento ---

13. Comissão de reembolso antecipado 
total --- Isento ---

14. Autorização de cancelamento / 
distrate (por cada autorização):

 - Liquidação antecipada n.a. 100,00 € Imposto do Selo - 4%

Comissões no termo do contrato

 - Declarações de dívida para outros fins 
(Judiciais, Imposto Sucessório, Reembolso 
de IVA, etc.)

n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 4%

12. Autorização de cancelamento / 
distrate (por cada autorização): (11)

 - Liquidação no termo do contrato n.a. 75,00 € Imposto do Selo - 4% (11)
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Nota (2) Nos bens móveis ou bens individualizados, o valor a aplicar é de análise casuística. Caso proceda à avaliação e o cliente
desista da operação, a CEMG procederá igualmente, à cobrança da respetica comissão.

Nota (3) Aplicável nas situações em que a realização das escrituras não seja efetuada nas instalações da CEMG (Balcão/Departamento
Regional/Centro de Gestão Processual).

Nota (4) A comissão incide sobre o Montante Contratado. Nos bens móveis ou bens individualizados, o valor a aplicar é de análise
casuística. Esta comissão aplica-se, cumulativamente com a cobrança da comissão de avaliação, após a contratação e apenas
a empréstimos para obras ou construção ou empréstimos libertados em tranches. Por norma são efetuadas 7 vistorias.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO NOTARIAL DE ASSINATURAS: Por cada termo de autenticação ou reconhecimento na
qualidade e por cada interveniente (1): 15,00 € (acresce IVA à taxa legal em vigor).
DEPÓSITO DE DOCUMENTOS (por cada documento): 20,00 € (isento de Imposto).
CERTIDÃO ON-LINE: 15,00 € (isento de Imposto) - valor a cobrar por cada bem imóvel.
(1) Este valor corresponde a uma despesa notarial de Cartórios Públicos. No caso de Cartórios Privados, este emolumento será ajustado ao valor
que efetivamente é cobrado.
Em caso de urgência, todos os emolumentos são acrescidos em 50%.
Imposto do Selo sobre Utilização de Capital: aplicado no início do contrato; prazos < 1 ano: 0,04% por mês; prazos > 1 ano e < 5 anos: 0,5%;
prazos > 5 anos: 0,6%.

Notas gerais:  - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.
- É possível efetuar amortizações antecipadas se acordado com o cliente e de acordo com as condições contratadas.
- Nas Linhas de Crédito Protocoladas aplicam-se as condições previstas no respetivo protocolo.

Nota (1) A comissão incide sobre o Montante Solicitado/Contratado. Nos reforços de montante, a comissão incide sobre o montante do
reforço. 

Outras despesas associadas

Nota (11) Em qualquer caso, os custos incorridos com reconhecimentos notariais (termo de autenticação), desde que documentados,
serão cobrados aos Clientes.

Nota (8) Nas renovações: A comissão incide sobre o Limite Máximo Contratado. Nas prorrogações/reestruturações: A comissão incide
sobre o capital em dívida.

Nota (9) É possível efetuar amortizações antecipadas se acordado com o cliente e de acordo com as condições contratadas.

Nota (10) Esta comissão incide sobre o valor de cada prestação vencida e não paga. A este valor acresce a sobretaxa de mora de 3,00%.

Nota (5) A comissão incide sobre o montante contratado, exceto na modalidade de Financiamento à Construção Civil que incide sobre o
limite autorizado. O valor é anual e cobrado de acordo com a periodicidade definida para o pagamento de juros.

Nota (6) A comissão é cobrada de forma antecipada. Na contratação incide sobre o capital contratado e nas anuidades seguintes incide
sobre o capital em dívida. Redução de 50% nas operações de Crédito ao Investimento enquadradas na Linha de Crédito BEI
2014.

Nota (7) A comissão incide sobre a diferença entre o montante contratado (ou limite autorizado, no caso da modalidade de
Financiamento à Construção Civil) e o capital utilizado. O valor é anual, sendo calculado dia a dia e cobrado de acordo com a
periodicidade definida para o pagamento de juros.
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10.2. Descobertos bancários

Valor 
Anual

---

---

[Cartões de crédito]
Consulte Seção 11. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (OUTROS CLIENTES)

10.3. Outros créditos

Valor 
Anual

---

---

---

18,00 €

---

---

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Não aplicável.

Nota (1) Aplicável por cada entrada em descoberto não autorizado em final de dia (exceto nas situações de ultrapassagem de crédito por
via de cheque), com um limite mensal de 3 cobranças.

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

2. Comissões associadas a 
ultrapassagem de crédito n.a. 15,00 € / 45,00 € Imposto do Selo - 4% (1)

Outras despesas associadas

Descoberto bancário associado a contas de depósito

1. Comissões associadas a facilidade de 
descoberto n.a. Isento n.a.

3. Comissão de reembolso antecipado 
parcial
 - Leasing Auto / Equipamentos 3,00% (125,00 €/ -) IVA - 18%/22%/23% (2)

2. Comissão de Contratação / Montagem 
da Operação n.a. 145,00 € IVA - 18%/22%/23% (1)

Comissões durante a vigência do contrato

Leasing Auto / Leasing Equipamentos

Comissões iniciais
1. Comissão de Estudo de Dossier n.a. Isento n.a.

  - Leasing Auto / Equipamentos n.a. 1,50 €
[Mensal] IVA - 18%/22%/23%

O processamento poderá ser 
igualmente trimestral (o que 

corresponde a um valor anual 
de 6,00 €). Cobrada 

cumulativamente com a 
"comissão de gestão de 

contratos"

4. Comissões de processamento / 
prestação

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) IVA - 18%/22%/23%

5. Comissão pela recuperação de valores 
em dívida (3)

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€) IVA - 18%/22%/23%
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10. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

10.3. Outros créditos - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

36,00 €

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)
Leasing Auto / Leasing Equipamentos - cont.

6. Comissões relativas a alterações 
contratuais

7. Comissões associadas a atos 
administrativos

 - Outras alterações contratuais n.a. 200,00 € IVA - 18%/22%/23%

 - Leasing Auto / Equipamentos

 - Alteração da conta à ordem associada n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Comissão de 2ªs vias de 
documentação do contrato (Leasing 
Equipamentos)

n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

- Comissão para emissão de 2ªs vias de
documentação automóvel – Requerimentos,
DUA, Mod. 9 (Leasing Auto)

n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

 - Leasing Auto / Equipamentos

     - Comissão de 2ªs vias de 
documentação do contrato (Leasing Auto) n.a. 25,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Comissão para tratamento de multas n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Comissão para processamento de 
impostos e taxas n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

    - Comissão de emissão de 2ª vias de 
outros documentos n.a. 15,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Comissão de envio de requerimentos e 
autorizações diversas n.a. 30,00 € IVA - 18%/22%/23%

8. Comissão de gestão de contratos

 - Envio de cash-flow n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

 - Pedido de valores de rescisão n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Comissão de alteração de registos (por 
ato) n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

 Acresce despesa efetiva de 
legalização devida à 

Conservatória do Registo de 
Veículos e inclui o tratamento 

da transmissão de 
propriedade pelo Banco. (4)

    - Comissão de transmissão da posição 
jurídica do locatário n.a. 200,00 € IVA - 18%/22%/23%

A cobrar aquando da 
assinatura do contrato de 

cessão de posição contratual

 - Leasing Auto / Equipamentos n.a. 18,00 €
[Semestral] IVA - 18%/22%/23%

Cobrada cumulativamente 
com a "comissão de 

processamento/prestação" (5)
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10. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

10.3. Outros créditos - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Leasing Auto / Leasing Equipamentos - cont.

Comissões no termo do contrato
9. Comissão de reembolso antecipado 
total

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Leasing Imobiliário

Comissões iniciais

1. Comissão de Estudo de Dossier n.a. 250,00 € IVA - 18%/22%/23%

Este montante será 
descontado na comissão de 

contratação,caso seja 
efetivada a 

escritura/assinatura do 
contrato. (7)

10. Comissão de alteração de registos 
(por ato) n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

 Acresce despesa efetiva de 
legalização devida à 

Conservatória do Registo de 
Veículos e inclui o tratamento 

da transmissão de 
propriedade pelo Banco. (6)

 - Leasing Auto / Equipamentos 3,00% (125,00 €/ -) IVA - 18%/22%/23% (2)

    > 200.000,00 € e < 350.000,00 € n.a. 300,00 € IVA - 18%/22%/23%

    > 350.000,00 € e < 500.000,00 € n.a. 400,00 € IVA - 18%/22%/23%

n.a. 190,00 € IVA - 18%/22%/23%

    > 100.000,00 € e < 200.000,00 € n.a. 250,00 € IVA - 18%/22%/23%

2 Comissão de Avaliação

     - Imóveis já construídos (montante 
solicitado):

    < 100.000,00 €

    > 1.000.000,00 € n.a. 1.000,00 € IVA - 18%/22%/23%

    > 500.000,00 € e < 750.000,00 € n.a. 600,00 € IVA - 18%/22%/23%

    > 750.000,00 € e < 1.000.000,00 € n.a. 800,00 € IVA - 18%/22%/23%

Comissão cobrada 
independentemente da 
concessão de crédito. 
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10.3. Outros créditos - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Outras condiçõesEm %  Euros 
(Mín/Máx)

Leasing Imobiliário - cont.

2 Comissão de Avaliação - cont.

Comissão cobrada 
independentemente da 
concessão de crédito. 

Comissões
Acresce Imposto

   > 2.500.000,00 € e < 5.000.000,00 € n.a. 3.500,00 € IVA - 18%/22%/23%

   > 5.000.000,00 € 0,07% (4.000,00 € / -) IVA - 18%/22%/23%

   > 500.000,00 € e < 1.250.000,00 € n.a. 1.500,00 € IVA - 18%/22%/23%

   > 1.250.000,00 € e < 2.500.000,00 € n.a. 2.500,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Imóveis a serem construídos (montante 
solicitado):

   < 500.000,00 € n.a. 750,00 € IVA - 18%/22%/23%

- Valor do pedido/financiamento 0,25% (500,00 € / sem 
limite máximo) IVA - 18%/22%/23%

5. Comissão de Contratação  - Processos 
Especiais (Operações com valor igual ou 
superior a 1 M€)

3. Deslocação do representante da 
CEMG n.a. 100,00 € IVA - 18%/22%/23%

A deslocação (viagem de ida 
e volta) deverá ser cobrada de 

acordo com o número de 
deslocações realizadas 
independentemente do 
número de contratos 

realizados pelo Cliente. (7)

4. Comissão de Contratação (valor do 
pedido/financiamento)

   < 500.000,00 € n.a. 175,00 € IVA - 18%/22%/23%

   > 500.000,00 € e < 1.250.000,00 € n.a. 225,00 € IVA - 18%/22%/23%

   > 1.250.000,00 € e < 2.500.000,00 €

- Valor do pedido/financiamento 0,25% n.a. IVA - 18%/22%/23%

6. Comissão de Vistorias (montante 
contratado) - por cada vistoria (8)

   > 5.000.000,00 € 0,007% (400,00 € / -) IVA - 18%/22%/23%

n.a. 300,00 € IVA - 18%/22%/23%

   > 2.500.000,00 € e < 5.000.000,00 € n.a. 375,00 € IVA - 18%/22%/23%
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10.3. Outros créditos - cont.

Valor 
Anual

---

18,00 €

---

36,00 €

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Outras condiçõesEm %  Euros 
(Mín/Máx)

Leasing Imobiliário - cont.

Comissões durante a vigência do contrato

Comissões
Acresce Imposto

9. Comissão de gestão em pré-rendas n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

 Aplicável apenas para os 
contratos em 

construção/obras (em todas 
as Pré-Rendas) e enquanto 

não se iniciar a fase de 
reembolso de capital.

10. Comissão de gestão de contratos n.a. 18,00 €
[Semestral] IVA - 18%/22%/23%

Aplicável nos contratos em 
fase de reembolso de capital. 

(7)

7. Comissão de reembolso antecipado 
parcial 3,00% n.a. IVA - 18%/22%/23%

Comissão sobre o capital 
amortizado ou preço da 
compra antecipada. (9)

8. Comissão de processamento / 
prestação n.a. 1,50 €

[Mensal] IVA - 18%/22%/23%

O processamento poderá ser 
igualmente trimestral (o que 

corresponde a um valor anual 
de 6,00 €) ou semestral (o que 
corresponde a um valor anual 

de 3,00 €)

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) IVA - 18%/22%/23%

12. Comissões associadas a atos 
administrativos 

11. Comissão pela recuperação de 
valores em dívida (3)

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€) IVA - 18%/22%/23%

       - Procurações diversas n.a. 100,00 € IVA - 18%/22%/23%

      - Comissão de averbamento de alvarás n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

       - Cessão da posição contratual n.a. 800,00 € IVA - 18%/22%/23%
A cobrar ao cessante. Será 
cobrada ao cessionário a 
comissão de Contratação

       - Comissão de emissão de 2ª vias de 
documentos n.a. 15,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Comissão para processamento de 
impostos e taxas n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

      - Comissão por envio de Certidão 
Permanente da Conservatória do Registo 
Predial

n.a. 25,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Comissão de pagamento de 
condomínio n.a. 15,00 € IVA - 18%/22%/23%
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10.3. Outros créditos - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

     - Autorização de sublocação n.a. 75,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Constituição / Alterações de 
propriedade horizontal n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

Leasing Imobiliário - cont.
12. Comissões associadas a atos 
administrativos - cont.

     - Comissão de envio de requerimentos e 
autorizações diversas n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Pedido de renuncia de isenção de IVA n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Envio de cadernetas prediais n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Declaração de autorização de obras n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Antecipação de compra 3,00% n.a. IVA - 18%/22%/23%

     - Comissão de certificado energético

     - Envio de cash-flow n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Pedido de valores de rescisão n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

                      - Até 500 m2 n.a. 450,00 € IVA - 18%/22%/23%

                      - De 500 m2 a 5.000 m2 n.a. 900,00 € IVA - 18%/22%/23%

                 - Habitação n.a. 250,00 € IVA - 18%/22%/23%

                 - Não Habitação

 - Alteração da conta à ordem associada n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

 - Outras alterações contratuais n.a. 300,00 € IVA - 18%/22%/23%

                      - Superior a 5.000 m2 n.a. 1.100,00 € IVA - 18%/22%/23%
13. Comissões relativas  a alterações 
contratuais (por ato)

14. Deslocação do representante da 
CEMG n.a. 100,00 € IVA - 18%/22%/23%

A deslocação (viagem de ida 
e volta) deverá ser cobrada de 

acordo com o número de 
deslocações realizadas 
independentemente do 
número de contratos 

realizados pelo Cliente. (7)
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10.3. Outros créditos - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Leasing Imobiliário - cont.
Comissões no termo do contrato

15. Comissão de reembolso antecipado 
total 3,00% n.a. IVA - 18%/22%/23% (9)

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Desconto de Efeitos (10) - Letras
1. Efeitos domiciliados

É cobrada por novo efeito e 
efeito de reforma.

 - A cobrar na CEMG 0,65% (20,00 € / 100,00 
€)

16. Deslocação do representante da 
CEMG (nas situações de transferência de 
contrato para OIC)

n.a. 100,00 € IVA - 18%/22%/23%

A deslocação (viagem de ida 
e volta) deverá ser cobrada de 

acordo com o número de 
deslocações realizadas 
independentemente do 
número de contratos 

realizados pelo Cliente. 

17. Comissão de processamento de final 
do contrato n.a. 300,00 € IVA - 18%/22%/23%

Aplicada no termo natural do 
contrato (quando não há lugar 

à comissão de reembolso 
antecipado total)

4. Pedido de devolução para reforma 
(por efeito) n.a. 20,00 € IVA - 18%/22%/23%

É cobrada quando o efeito não 
é reformável e o Cliente quer 

que seja reformado.

5. Pedido de devolução por outros 
motivos (por efeito) n.a. 20,00 € IVA - 18%/22%/23%

É cobrada para as seguintes 
finalidades: pedido de 

devolução para alteração de 
domicilio/NIB/NIPC/NIF; 

Quando o Cliente não quer 
que se proceda à cobrança do 

efeito.

É cobrada por novo efeito e 
efeito de reforma.

3. Comissão por incumprimento de 
domiciliação (por efeito) n.a. 25,00 € Imposto do Selo - 4%

Imposto do Selo - 4%

 - A cobrar noutra Instituição de Crédito 0,75% (50,00 € / 100,00 
€) Imposto do Selo - 4%

2. Efeitos não domiciliados 1,50% (50,00 € / 200,00 
€) Imposto do Selo - 4%

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€) Imposto do Selo - 4%

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo - 4%

6. Reformas de efeitos (por efeito) n.a. 60,00 € Imposto do Selo - 4%

Comissão cobrada por 
reforma sem o pagamento de 
uma percentagem mínima de 

amortização.

7. Comissão pela recuperação de valores 
em dívida (3)
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10.3. Outros créditos - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

   -  2ª via avisos de efeitos (por efeito) n.a. 30,00 € IVA - 18%/22%/23%

9. Portes n.a. 2,00 € IVA - 18%/22%/23%
Nomeadamente as 

associadas ao envio de cartas 
de contratação e liquidação.

8. Comissões associadas a atos 
administrativos

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)
Desconto de Efeitos (10) - Letras - cont.

2. Reforma de Livrança 0,60% (60,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

Valor que incide sobre o novo 
efeito (efeito de reforma). É 

cobrada por efeito ao 
Subscritor no acto do 

respectivo financiamento.

3. Comissão pela recuperação de valores 
em dívida (3)

Livranças

1. Comissão de processamento 0,60% (60,00 € / -) Imposto do Selo - 4%
Comissão que incide sobre as 
novas operações e operações 

de reforma.

5. Portes n.a. 2,00 € IVA - 18%/22%/23%
Nomeadamente as 

associadas ao envio de cartas 
de contratação e liquidação.

Factoring

4. Comissões associadas a atos 
administrativos

   -  2ª via avisos de efeitos (por efeito) n.a. 30,00 € IVA - 18%/22%/23%

        - Prestações iguais ou inferiores a 
50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 

€) Imposto do Selo - 4%

        - Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo - 4%

  - Factoring

1,75% sobre 
cada fatura 
ou nota de 

débito cedida

(10,00 € / -) Imposto do Selo - 4%
Factoring com Recurso e 
Factoring Não Notificado 

(11)

Comissões durante a vigência do contrato

2. Comissão de Factoring (Gestão e 
Cobrança)

Comissões iniciais

1. Comissão de Abertura
0,125% sobre 

o limite 
contratado

(300,00 € / -) Imposto do Selo - 4%
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10.3. Outros créditos - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

  - Micro-Factoring

1,75% sobre 
cada fatura 
ou nota de 

débito cedida

(500,00 € / -) Imposto do Selo - 4%
Factoring com Recurso e 
Factoring Não Notificado 

(11)

3. Comissão de análise de devedor n.a. 20,00 € Imposto do Selo - 4%

Factoring - cont.

2. Comissão de Factoring (Gestão e 
Cobrança) - cont.

6. Comissão de Renovação
0,125% sobre 

o limite 
contratado

(150,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

7. Comissão de alterações contratuais n.a. 150,00 € Imposto do Selo - 4% Por iniciativa do cliente.

4. Comissão Mínima Anual / Semestral

85% a 100% 
da comissão 
de gestão e 

cobrança 
prevista 

anualmente

n.a. Imposto do Selo - 4%

Esta comissão só é devida 
caso a comissão de gestão e 

cobrança apurada inicialmente 
seja inferior à efetivamente 

cobrada. Esta comissão pode 
ser fixa, até ao montante da 

comissão prevista.

5. Comissão de processamento n.a. 5,00 € Imposto do Selo - 4%
Aplicada caso a Cessão de 

Crédito não seja remetida por 
Net24.

10. Comissão de rescisão antecipada do 
contrato n.a. 150,00 € Imposto do Selo - 4% Resolução do contrato por 

iniciativa do Aderente.

   -  2ª via de documentos n.a. 10,00 € Imposto do Selo - 4%

Comissões no termo do contrato

8. Comissão de Prorrogação de Crédito

Mínimo de 
50% da 

comissão de 
Gestão e  
Cobrança 
contratada

n.a. Imposto do Selo - 4%

9. Comissões associadas a atos 
administrativos
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10.3. Outros créditos - cont.

Valor 
Anual

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)

Comissões durante a vigência do contrato

2. Comissão de Gestão e Garantia de 
Pagamento (por convite)

0,20% a 
1,00% sobre 
cada factura 
apresentada 
a pagamento

(10,00 € / -) Imposto do Selo - 4% Imputada ao fornecedor.

   -  Confirming Automático ou Confirming 
por Convite

0,55% sobre 
o limite 

contratado
(200,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

   -  Pagamento a Fornecedores (Sem 
Cessão Créditos)

0,90% sobre 
o limite 

contratado
(300,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

Confirming
Comissões iniciais

1. Comissão de Contratação

   -  Pagamento a Fornecedores (Sem 
Cessão Créditos)

0,75% do 
limite (275,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

4. Comissão de alterações contratuais n.a. 100,00 € Imposto do Selo - 4% Por iniciativa do cliente.

3. Comissão de Renovação

   -  Confirming Automático ou Confirming 
por Convite

0,55% sobre 
o limite 

contratado
(200,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

6. Ativação do Fornecedor n.a. 20,00 € Imposto do Selo - 4%

7. Comissão de processamento

5. Comissões associadas a atos 
administrativos
   -  2ª via de documentos n.a. 10,00 € Imposto do Selo - 4%

Comissões no termo do contrato

8. Comissão de rescisão antecipada do 
contrato n.a. 150,00 € Imposto do Selo - 4% Resolução do contrato por 

iniciativa do Cliente.

   -  Confirming Automático ou Confirming 
por Convite

0,25% a 
1,50% sobre 
cada factura 
apresentada 
a pagamento

(10,00 € / -) Imposto do Selo - 4% Imputada ao cliente devedor.

   -  Pagamento a Fornecedores (Sem 
Cessão Créditos)

0,55% a 
2,00% sobre 
cada factura 
apresentada 
a pagamento

n.a. Imposto do Selo - 4% Imputada ao cliente devedor.
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Outras despesas associadas
Notas: 
- No Leasing Auto e Leasing Equipamentos, os custos incorridos com a legalização de viatura e registo de equipamento, desde que documentados,
serão imputados aos Clientes. 
- No Leasing Imobiliário, a formalização da escritura, através da modalidade Documento Particular Autenticado (DPA), tem um custo indicativo de
260,92 € (acresce IVA à taxa legal em vigor) que será imputado ao Locatário.  
TERMO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO NOTARIAL DE ASSINATURAS: Por cada termo de autenticação ou reconhecimento na
qualidade e por cada interveniente (1): 15,00 € (acresce IVA à taxa legal em vigor).
DEPÓSITO DE DOCUMENTOS (por cada documento): 20,00 € (isento de Imposto).
CERTIDÃO ON-LINE: 15,00 € (isento de Imposto) - valor a cobrar por cada bem imóvel.
(1) Este valor corresponde a uma despesa notarial de Cartórios Públicos. No caso de Cartórios Privados, este emolumento será ajustado ao valor
que efetivamente é cobrado.
Em caso de urgência, todos os emolumentos são acrescidos em 50%.
Imposto do Selo sobre Utilização de Capital: aplicado no início do contrato; prazos < 1 ano: 0,04% por mês; prazos > 1 ano e < 5 anos: 0,5%;
prazos > 5 anos: 0,6%. O Leasing Auto / Equipamentos e Imobiliário estão isentos deste Imposto.

Notas gerais: - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira;
- É possível efetuar amortizações antecipadas se acordado com o cliente e de acordo com as condições contratadas.

Nota (1) Valor a liquidar no início do contrato. No caso do contrato (Leasing Auto) corresponder a mais do que uma viatura, acresce
40,00 € acrescido de IVA de 18%/22%/23% por viatura. Isenção: Solução Montepio Startup, apenas para o Leasing
Equipamento e Leasing Auto.

Nota (10) As despesas são cobradas por efeito e os cálculos são efetuados sobre o valor facial da letra.

Nota (11) Em caso de Factoring sem recurso acresce o valor do seguro de crédito. No caso do Factoring Internacional acresce os custos
do correspondente.

Nota (7) Aplicável nas situações em que a realização das escrituras não seja efetuada nas instalações da CEMG (Balcão/Departamento
Regional/Centro de Gestão Processual).

Nota (8) Esta comissão aplica-se, cumulativamente com a cobrança da comissão de avaliação, após a contratação e apenas a
empréstimos para obras ou construção ou empréstimos libertados em tranches. Por norma são efetuadas 7 vistorias.

Nota (9) Comissão igualmente aplicada na revogação para venda - amortização do contrato, seguida de venda a um terceiro
interveniente;
Comissão igualmente aplicada na revogação para relocação. Será cobrada ao novo Locatário a comissão referida no ponto 3
(Comissão de Contratação).
Nota: É possível efetuar amortizações antecipadas total ou parcialmente, por qualquer valor. As amortizações parciais devem
ser solicitadas com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis em relação à data de vencimento da prestação seguinte,
sendo de 30 (trinta) dias úteis em relação à data pretendida para efetuar o pagamento nas amortizações totais.

Nota (4) Durante a vigência do contrato de Leasing Auto e/ou Leasing Equipamento, caso o cliente opte pela transmissão antecipada do
bem, por sua iniciativa, e solicite à CEMG a transmissão da titularidade do bem ou por alteração do registo de locação, aplica-
se a referida comissão.

Nota (5) Redução de 50% nas operações de Leasing Auto/Equipamentos enquadradas na Linha de Crédito BEI 2014.

Nota (6) No final do contrato de Leasing Auto e/ou Leasing Equipamento, caso o cliente opte pelo pagamento do respetivo valor residual
e solicite à CEMG a transmissão da titularidade do bem para o seu nome ou de terceiro, aplica-se a referida comissão.

Nota (2) É possível efetuar amortizações antecipadas totais ou parciais. Devem ser solicitadas, por escrito, com uma antecedência
mínima de 30 (trinta) dias de calendário a contar da data em que pretende efetuar a amortização.

Nota (3) Esta comissão incide sobre o valor de cada prestação vencida e não paga. A este valor acresce a sobretaxa de mora de 3,00%.
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11. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (OUTROS CLIENTES)

11.1. Cartões de crédito
1.

º a
no

[A
no

s 
se

gu
in

te
s]

1.
º a

no

[ A
no

s 
se

gu
in

te
s]

52,88 € 52,88 € 52,88 € 52,88 € n.a. n.a. 4,00%

84,18 € 84,18 € 84,18 € 84,18 € n.a. n.a. 4,00%

70,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € n.a. n.a. 4,00%

100,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € n.a. n.a. 4,00%

125,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € n.a. n.a. 4,00%

Isento Isento Isento Isento n.a. n.a. 4,00%

(ÍNDICE)

Comissões (Euros)

[Condições de 
isenção]

1. Disponibilização de cartão de 
crédito
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 d
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)
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s 
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 d

ív
id

a 
(2

)

Designação do cartão

Redes onde o cartão é 
aceite

Cartão Business (3)
[Rede Visa] - Fora de 
comercialização

12,00 € (4)

Cartão Business Trade (3) 
(5)
[Rede Visa]

12,00 € (6)

1.º Titular [Outros 
Titulares]

Cartão Classic
[Rede Visa] - Fora de 
comercialização

12,00 €

Cartão Premier
[Rede Visa] - Fora de 
comercialização

12,00 €

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%

Outras despesas associadas
Não aplicável.

Notas gerais: A comissão de disponibilização de um cartão de crédito é postecipada, ou seja, é cobrada 12 meses após a data de ativação do
cartão e nos aniversários subsequentes.

Cartão Business Gold (3) (5)
[Rede Visa] 12,00 € (7)

Cartão Tecnidelta
[Rede Visa]

12,00 €

Nota (4) - Mais de quatro cartões vendidos à mesma empresa: redução de 50% na comissão de disponibilização de um cartão de crédito.
- Isenção da comissão de emissão e da comissão de disponibilização de um cartão de crédito, na subscrição da Solução Montepio
Comércio, Montepio Setor Social, Montepio Negócios, Montepio PME, Montepio Restauração, Montepio Mediadores ou Montepio
Global.

Nota (5) A comissão de disponibilização de um cartão de crédito é cobrada semestralmente.
Nota (6) Isenção da primeira semestralidade. Nas semestralidades seguintes, só estão isentos com uma faturação total no cartão, no

semestre anterior, de valor superior a 1.800,00 €, em compras e/ou adiantamento de numerário a crédito (cash advance)
registados na conta cartão. Excetuam-se os movimentos que ainda estão em situação de “pedido de autorização” da rede VISA,
não estando por isso comunicados e registados na conta cartão.
Isenção da comissão de emissão de cartão e das semestralidades de um cartão, na subscrição da Solução Montepio Comércio,
Montepio Setor Social, Montepio Negócios, Montepio PME, Montepio Restauração, Montepio Mediadores, Montepio Global,
Montepio PME Líder ou Montepio Startup.

Nota (1) 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.

Nota (2) Percentagem a incidir sobre o valor da prestação vencida e não paga, com um mínimo de 12,00 € e um máximo de 150,00 €.
Nota (3) Ao subscrever estes cartões é oferecido gratuitamente o Cartão de Saúde Montepio (inclui titular e respetivo agregado familiar).

Nota (7) Isenção da primeira semestralidade. Nas semestralidades seguintes, só estão isentos com uma faturação total no cartão, no
semestre anterior, de valor superior a 2.400,00 € (em compras e/ou adiantamento de numerário a crédito (cash advance)).
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11. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

11.2. Cartões de débito
1.

º a
no

[A
no

s 
se

gu
in

te
s]

1.
º a

no

[ A
no

s 
se

gu
in

te
s]

13,50 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € n.a. 35,00 € 10,00 €

15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € n.a. --- ---

25,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € n.a. 35,00 € 10,00 €

Nota (6) O valor da Disponibilização de cartão de débito é cobrado em dois momentos: no momento da ativação do cartão, pela diferença 
entre o valor indicado no "1º ano" e do valor indicado em "Anos seguintes" (é cobrado €3,50 na data de ativação do cartão 
Multibanco Empresas e €10 no cartão Negócios MasterCard.) No 12º mês após esta data e nos aniversários subsequentes, é 
cobrado o valor indicado em "Anos Seguintes".

Designação do cartão

Redes onde o cartão é 
aceite

1.º Titular [Outros 
Titulares]

Cartão Multibanco - 
Empresas
[Rede Multibanco]

10,00 € (4) (6)

Comissões (Euros)

[Condições de 
isenção]

1. Disponibilização de cartão de 
débito
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)

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4% IVA - 18%/22%/23%

Outras despesas associadas
Não aplicável.

Cartão Electron Negócios
[Rede Visa] - Fora de 
comercialização

--- (5) 

Cartão Negócios MasterCard
[Rede MasterCard] 10,00 € (5) (6)

Nota (3) Comissão aplicada sempre que o Cliente solicite o desvio do cartão e pin para um Balcão CEMG.

Nota (4) O cartão Multibanco só com a função de depósito está isento da comissão de disponiblizações de um cartão de débito.

Nota (5) Isenção da comissão de disponibilização de cartão de débito de um cartão, na subscrição da Solução Montepio Comércio,
Montepio Setor Social, Montepio Negócios, Montepio PME, Montepio Restauração, Montepio Mediadores, Montepio Global,
Montepio Condomínio, Montepio PME Líder ou Montepio Startup.

Notas gerais: - A comissão de disponiblizações de um cartão de débito é postecipada, ou seja, é cobrada 12 meses após a data de ativação do
cartão e nos aniversários subsequentes.
- O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) 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.

Nota (2) Até 5 dias úteis para os Arquipélagos dos Açores e Madeira. A esta comissão acresce a comissão de emissão de cartão.
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11. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

11.3. Outros cartões
1.

º a
no

[A
no

s 
se

gu
in

te
s]

1.
º a

no

[ A
no

s 
se

gu
in

te
s]

Isento Isento Isento Isento 6,00 € n.a. n.a. n.a. 10,00 €

Isento Isento Isento Isento 6,00 € n.a. n.a. 5,00 € 10,00 €

Isento Isento Isento Isento Isento n.a. n.a. n.a. n.a.

Isento Isento Isento Isento 5,00 € n.a. n.a. 4,00 € n.a.

IVA - 
18%/22%/2

3% 

Notas gerais:

Comissões (Euros)

[Condições de 
isenção]
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Designação do cartão

Redes onde o cartão é 
aceite

Cartão Pré-Pago Montepio 
Prémios
[Rede Visa e Multibanco]

Cartão Pré-Pago Montepio 
Menu
[Rede Visa e Multibanco]

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%.

1.º Titular [Outros 
Titulares]

Montepio Cartão Pré-Pago
[Rede Visa e Multibanco]

  - Cartões não personalizados

  - Cartões personalizados

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) Comissão aplicada sempre que o Cliente solicite o desvio do cartão e pin para um Balcão CEMG.

Outras despesas associadas
Não aplicável.
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11. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

11.4. Operações com cartões

1. Levantamentos de numerário

2. Adiantamento de numerário a crédito (cash advance )

Tipo de cartão Cartões de Débito Cartões de Crédito Cartões Pré-Pagos

[Designação do cartão]

Cartão Multibanco - 
Empresas / Cartão 
Electron Negócios 

(Fora de 
Comercialização) / 
Cartão Negócios 

Mastercard

Cartão Classic (Fora de 
Comercialização) / Cartão Premier 
(Fora de Comercialização) / Cartão 
Business / Cartão Business Trade / 

Cartão Business Gold / Cartão 
Tecnidelta (2)

Montepio Cartão Pré-
Pago / Montepio 

Menu (3) / Montepio 
Prémios (3)

Levantamentos no EEE (1), 
Suíça, Mónaco, San Marino e 
territórios franceses de Mayotte 
e Saint Pierre e Miquelon - 
Transações em Euros, Coroa 
Sueca e Leu Romeno

Balcão n.a. n.a. n.a.

ATM Isento (3) n.a. Isento

Outros levantamentos no EEE 
(1), Suíça, Mónaco, San Marino 
e territórios franceses de 
Mayotte e Saint Pierre e 
Miquelon - Transações em 
Outras Moedas 

Balcão n.a. n.a. n.a.

ATM 3,03% + 3,50 € (4) n.a. 3,03% + 3,50 €

n.a. 4,00% do valor de levantamento acrescido 
de 3,75€ n.a.

Transferência de 
Saldo para conta à 
ordem (Balcões, 
Phone 24 - 
Empresas 
operador e Net24 - 
Empresas e Mobile 
Banking)

Levantamentos no Resto do 
Mundo

Balcão n.a. n.a. n.a.
ATM 3,03% + 3,50 € (4) n.a. 3,03% + 3,50 €

4,00% do valor de levantamento acrescido 
de 3,75 € e da comissão de serviço de 

pagamentos no EEE, (1) Suíça, Mónaco e 
territórios franceses de Mayotte e Saint 

Pierre e Miquelon de 2,7%

n.a.

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%

n.a. 4,00% do valor de levantamento acrescido 
de 3,75€ n.a.

Outros levantamentos no EEE 
(1), Suíça, Mónaco, San Marino 
e territórios franceses de 
Mayotte e Saint Pierre e 
Miquelon - Transações em 
Outras Moedas 

Balcão n.a.

4,00% do valor de levantamento acrescido 
de 3,75 € e da comissão de serviço de 

pagamentos no EEE, (1) Suíça, Mónaco e 
territórios franceses de Mayotte e Saint 

Pierre e Miquelon de 2,7%

n.a.

ATM n.a.

Levantamentos no EEE (1), 
Suíça, Mónaco, San Marino e 
territórios franceses de Mayotte 
e Saint Pierre e Miquelon - 
Transações em Euros, Coroa 
Sueca e Leu Romeno

Balcão n.a. 4,00% do valor de levantamento acrescido 
de 3,75€ n.a.

ATM
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11. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

11.4. Operações com cartões - cont.

2. Adiantamento de numerário a crédito (cash advance )

3. Compras / Pagamentos

4. Compras em postos de abastecimento de combustível

Tipo de cartão Cartões de Débito Cartões de Crédito Cartões Pré-Pagos

n.a.
4,00% do valor de levantamento acrescido 

de 3,75 € e da comissão de serviço no 
Resto do Mundo de 2,7%

n.a.

Pagamentos no EEE (1), Suíça, 
Mónaco, San Marino e territórios 
franceses de Mayotte e Saint 
Pierre e Miquelon - Transações 
em Euros, Coroa Sueca e Leu 
Romeno

POS Isento Isento Isento

[Designação do cartão]

Cartão Multibanco - 
Empresas / Cartão 
Electron Negócios 

(Fora de 
Comercialização) / 
Cartão Negócios 

Mastercard

Cartão Classic (Fora de 
Comercialização) / Cartão Premier 
(Fora de Comercialização) / Cartão 
Business / Cartão Business Trade / 

Cartão Business Gold / Cartão 
Tecnidelta (2)

Montepio Cartão Pré-
Pago / Montepio 

Menu (3) / Montepio 
Prémios (3)

Levantamentos no Resto do 
Mundo

Balcão n.a.
4,00% do valor de levantamento acrescido 

de 3,75 € e da comissão de serviço no 
Resto do Mundo de 2,7%

n.a.

ATM

Outros pagamentos no EEE (1), 
Suíça, Mónaco, San Marino e 
territórios franceses de Mayotte 
e Saint Pierre e Miquelon - 
Transações em Outras Moedas 

POS 1,70% 1,70% 1,70%

Pagamentos no Resto do Mundo POS 2,70% 2,70% 2,70%

Portugal POS Isento 0,50 € Isento

Resto do Mundo POS Isento Isento Isento

Legenda: ATM - Caixa Automático [Automated Teller Machine ].
POS - Terminal de Pagamento Automático [Point of Sale ].

Nota (1) 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).

Nota (2) O Cartão Tecnidelta permite apenas compras/pagamentos na Tecnidelta.

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%
Outras condições Não aplicável.

Outras despesas associadas
Não aplicável.

Nota (3) Os Cartões Pré-Pago Montepio Menu e Montepio Prémios não permitem levantamentos a débito.
Nota (4) Os levantamentos no estrangeiro, mesmo que efetuados em países da Zona Euro, podem estar sujeitos a uma taxa adicional

(DAF - Direct Access Fee) cobrada pelo banco de apoio do ATM local. O acquirer do ATM pode aplicar essa Fee diretamente ao
cliente, desde que o informe antes de confirmar a transacção de levantamento no ATM.
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11. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

11.5. Outros serviços com cartões

Cartões de Débito

1. Emissão de extrato de movimentos por conta cartão de débito

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

     - Movimentos efetuados nos 3 meses anteriores (inclusive) --- 10,00 € Imposto do Selo - 4%

     - Movimentos efetuados superiores a 3 meses --- 15,00 € Imposto do Selo - 4%

2. Reatribuição de PIN --- 10,00 € Imposto do Selo - 4%

3. Fotocópia de faturas do cartão de débito (por cartão)

Cartões de Crédito

1. Comissão de Produção Urgente de Cartão (até 3 dias úteis) (1) --- 35,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Nacionais --- 15,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Internacionais --- 15,00 € IVA - 18%/22%/23%

2. Reatribuição de PIN --- 10,00 € Imposto do Selo - 4%

3. Desvio de Cartão para o Balcão --- 10,00 € IVA - 18%/22%/23% (2)

4. Penalização por utilização acima do limite de crédito --- 2,50 € Imposto do Selo - 4%

5. Serviço de Assitência Global da Visa

     - Substituição de emergência do cartão --- 150,00 € Imposto do Selo - 4%

     - Pedido de informações --- 7,50 € Imposto do Selo - 4%

     - Levantamento de Emergência --- 95,00 € Imposto do Selo - 4%

6. Reemissão de extrato de movimentos por conta cartão de 
crédito (por extrato) --- 10,00 € Imposto do Selo - 4%

7. Fotocópia de faturas do cartão de crédito (por cartão)

     - Nacionais --- 15,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Internacionais --- 15,00 € IVA - 18%/22%/23%
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11. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

11.5. Outros serviços com cartões - cont.

Cartões Pré-Pagos
1. Emissão de extrato de movimentos por conta cartão

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

     - Movimentos efetuados nos 3 meses anteriores (inclusive) --- 10,00 € Imposto do Selo - 4%

     - Movimentos efetuados superiores a 3 meses --- 15,00 € Imposto do Selo - 4%

2. Reatribuição de PIN --- 10,00 € Imposto do Selo - 4%

3. Fotocópia de faturas do cartão pré-pago (por cartão)

     - Nacionais --- 15,00 € IVA - 18%/22%/23%

     - Internacionais --- 15,00 € IVA - 18%/22%/23%

4. Comissão de resgate de valores após caducidade do cartão ---

     - Montepio Cartão Pré-Pago --- 5,00 € Imposto do Selo - 4%

     - Montepio Menu --- n.a. n.a.

5. Carregamentos (3)

     - Via Net24, Mobile Banking e Chave24 --- Isento n.a.

     - Via pagamento de serviços (ATM e MBSpot) --- Isento n.a.

     - Ao Balcão --- 1,50 € Imposto do Selo - 4% (4)

     - Por ficheiro 0,78% n.a. Imposto do Selo - 4% (5)

6. Consulta de saldos/movimentos

    Montepio Cartão Pré-Pago

     - Via Net24, Mobile Banking e Chave24 --- Isento n.a.

     - Via sms --- Isento n.a.

     - Ao Balcão --- Isento n.a.

    Montepio Menu

     - Via Net24 e Mobile Banking --- Isento n.a.

7. Transferência de Saldo

    Montepio Cartão Pré-Pago

     - Entre cartões via Balcão --- Isento n.a.

     - Para conta à ordem associada via Balcão --- Isento n.a. (6)

    Montepio Menu

     - Entre cartões via Balcão --- Isento n.a. (7)
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11. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

11.5. Outros serviços com cartões - cont.

Notas gerais: 

Cartões Pré-Pagos - cont.
8. Levantamento de saldo de cartão em numerário 

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

    Montepio Cartão Pré-Pago
     -  Ao Balcão --- Isento n.a.

    Montepio Menu --- n.d. ---

9. Agendamento de Carregamentos

    Montepio Cartão Pré-Pago

     - Ao Balcão --- Isento n.a.

Outras despesas associadas
Não aplicável.

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) Até 5 dias úteis para os Arquipélagos dos Açores e Madeira. A esta comissão acresce a comissão de emissão de cartão.

Nota (2) Comissão aplicada sempre que o Cliente solicite o desvio do cartão e pin para um Balcão CEMG.

     - Via Net24 e Mobile Banking --- Isento n.a.

    Montepio Menu --- n.d. ---

Nota (6) Não disponível para os cartões pré-pagos Montepio Prémios.
Nota (7) Esta operação só é permitida quando ordenada pela empresa titular dos cartões, e apenas entre cartões do mesmo cliente

utilizador.

Nota (3) O carregamento do cartão pré-pago Montepio Menu é efectuado exclusivamente por ficheiro.

Nota (4) Isenção: Cartão pré-pago Montepio Prémios.

Nota (5) A suportar pelo titular do cartão - Empresa / ENI - e incide sobre o montante carregado em cada cartão. 
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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES)

12.1. Requisição e entrega de módulos de cheque
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1.1 Requisição e entrega de cheques cruzados e à ordem
- Com data de validade

13,00 € 13,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

26,00 € --- --- --- --- --- 26,00 € --- --- --- --- --- --- ---

35,00 € --- --- --- --- --- 35,00 € --- --- --- --- --- --- ---

86,00 € --- --- --- --- --- 86,00 € --- --- --- --- --- --- ---

331,00 € --- --- --- --- --- 331,00 € --- --- --- --- --- --- ---

86,00 € --- --- --- --- --- 86,00 € --- --- --- --- --- --- ---

331,00 € --- --- --- --- --- 331,00 € --- --- --- --- --- --- ---

- Sem data de validade

14,00 € 14,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

28,00 € --- --- --- --- --- 28,00 € --- --- --- --- --- --- ---

43,00 € --- --- --- --- --- 43,00 € --- --- --- --- --- --- ---

96,00 € --- --- --- --- --- 96,00 € --- --- --- --- --- --- ---

341,00 € --- --- --- --- --- 341,00 € --- --- --- --- --- --- ---

96,00 € --- --- --- --- --- 96,00 € --- --- --- --- --- --- ---

341,00 € --- --- --- --- --- 341,00 € --- --- --- --- --- --- ---

ENTREGA

1. Requisição e entrega de cheque cruzado

Nº de módulos: 1 de 
10 cheques

Nº de módulos: 1 de 
20 cheques

Livro de 30 cheques 
com cópia

Livro de 150 
cheques com cópia

(ÍNDICE)

REQUISIÇÃO Balcão
Chave24 - 

Self-
Cheque

Internet - 
Net24 - 
Emp., 

Netmóvel
24 - Emp.

Phone24 
Empresas 

SMS24 - 
Empresas ATM Chave24

Outras 
condições

Livro de 150 
cheques com cópia

Livro de 500 
cheques com cópia

Conjunto de 150 
cheques em 
contínuo com cópia

Conjunto de 500 
cheques em 
contínuo com cópia

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%, acrescido de 0,05 euros por cada cheque emitido

Livro de 500 
cheques com cópia

Conjunto de 150 
cheques em 
contínuo com cópia

Conjunto de 500 
cheques em 
contínuo com cópia

Nº de módulos: 1 de 
10 cheques

Nº de módulos: 1 de 
20 cheques

Livro de 30 cheques 
com cópia
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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

12.1. Requisição e entrega de módulos de cheque - cont.
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1.2 Requisição e entrega de cheques cruzados e não à ordem

- Com data de validade

11,00 € 11,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- 10,00 € --- 10,00 € 10,00 €

22,00 € --- --- --- 21,00 € --- 22,00 € --- 21,00 € --- --- --- ---

34,00 € --- --- --- 33,00 € --- 34,00 € --- --- --- --- --- ---

80,00 € --- --- --- 79,00 € --- 80,00 € --- --- --- --- --- ---

311,00 € --- --- --- 310,00 € --- 311,00 € --- --- --- --- --- ---

80,00 € --- --- --- 79,00 € --- 80,00 € --- --- --- --- --- ---

311,00 € --- --- --- 310,00 € --- 311,00 € --- --- --- --- --- ---

--- --- 1,50 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

- Sem data de validade

12,00 € 12,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11,00 € 11,00 €

24,00 € --- --- --- 23,00 € --- 24,00 € --- --- --- --- --- --- ---

42,00 € --- --- --- 41,00 € --- 42,00 € --- --- --- --- --- --- ---

90,00 € --- --- --- 89,00 € --- 90,00 € --- --- --- --- --- --- ---

321,00 € --- --- --- 320,00 € --- 321,00 € --- --- --- --- --- --- ---

90,00 € --- --- --- 89,00 € --- 90,00 € --- --- --- --- --- --- ---

321,00 € --- --- --- 320,00 € --- 321,00 € --- --- --- --- --- --- ---

ATM Chave24
Outras 

condições

ENTREGA

Nº de módulos: 1 de 
10 cheques

Nº de módulos: 1 de 
20 cheques

REQUISIÇÃO Balcão
Chave24 - 

Self-
Cheque

Internet - 
Net24 - 
Emp., 

Netmóvel
24 - Emp.

Phone24 
Empresas 

SMS24 - 
Emp.

Por cheque emitido (3)

Nº de módulos: 1 de 
10 cheques

Nº de módulos: 1 de 
20 cheques

Livro de 30 cheques 
com cópia

Livro de 150 
cheques com cópia

Livro de 30 cheques 
com cópia (1) (2)

Livro de 150 
cheques com cópia

Livro de 500 
cheques com cópia

Conjunto de 150 
cheques em 
contínuo com cópia

Conjunto de 500 
cheques em 
contínuo com cópia

Livro de 500 
cheques com cópia

Conjunto de 150 
cheques em 
contínuo com cópia

Conjunto de 500 
cheques em 
contínuo com cópia

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%, acrescido de 0,05 euros por cada cheque emitido
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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

12.1. Requisição e entrega de módulos de cheque - cont.
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2.1 À ordem

- Com data de validade

14,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

28,00 € --- --- --- --- --- 28,00 € --- --- --- --- --- --- ---

43,00 € --- --- --- --- --- 43,00 € --- --- --- --- --- --- ---

107,00 € --- --- --- --- --- 107,00 € --- --- --- --- --- --- ---

301,00 € --- --- --- --- --- 301,00 € --- --- --- --- --- --- ---

107,00 € --- --- --- --- --- 107,00 € --- --- --- --- --- --- ---

301,00 € --- --- --- --- --- 301,00 € --- --- --- --- --- --- ---

- Sem data de validade

15,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

30,00 € --- --- --- --- --- 30,00 € --- --- --- --- --- --- ---

51,00 € --- --- --- --- --- 51,00 € --- --- --- --- --- --- ---

117,00 € --- --- --- --- --- 117,00 € --- --- --- --- --- --- ---

311,00 € --- --- --- --- --- 311,00 € --- --- --- --- --- --- ---

117,00 € --- --- --- --- --- 117,00 € --- --- --- --- --- --- ---

311,00 € --- --- --- --- --- 311,00 € --- --- --- --- --- --- ---

SMS24 - 
Emp. ATM Chave24

Outras 
condições

ENTREGA

2. Cheque não Cruzado

REQUISIÇÃO Balcão
Chave24 - 

Self-
Cheque

Internet - 
Net24 - 
Emp., 

Netmóvel
24 - Emp.

Phone24 
Empresas 

Conjunto de 500 
cheques em 
contínuo com cópia

Nº de módulos: 1 de 
10 cheques

Nº de módulos: 1 de 
20 cheques

Livro de 30 cheques 
com cópia

Livro de 150 
cheques com cópia

Livro de 500 
cheques com cópia

Nº de módulos: 1 de 
10 cheques

Nº de módulos: 1 de 
20 cheques

Livro de 30 cheques 
com cópia

Livro de 150 
cheques com cópia

Livro de 500 
cheques com cópia

Conjunto de 150 
cheques em 
contínuo com cópia

Conjunto de 150 
cheques em 
contínuo com cópia

Conjunto de 500 
cheques em 
contínuo com cópia

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%, acrescido de 0,05 euros por cada cheque emitido
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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

12.1. Requisição e entrega de módulos de cheque - cont.
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2.2 Não à ordem
- Com data de validade

12,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

24,00 € --- --- --- 24,00 € --- 24,00 € --- --- --- --- --- --- ---

42,00 € --- --- --- 42,00 € --- 42,00 € --- --- --- --- --- --- ---

101,00 € --- --- --- 101,00 € --- 101,00 € --- --- --- --- --- --- ---

281,00 € --- --- --- 281,00 € --- 281,00 € --- --- --- --- --- --- ---

101,00 € --- --- --- 101,00 € --- 101,00 € --- --- --- --- --- --- ---

281,00 € --- --- --- 281,00 € --- 281,00 € --- --- --- --- --- --- ---

- Sem data de validade

13,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

26,00 € --- --- --- 26,00 € --- 26,00 € --- --- --- --- --- --- ---

50,00 € --- --- --- 50,00 € --- 50,00 € --- --- --- --- --- --- ---

111,00 € --- --- --- 111,00 € --- 111,00 € --- --- --- --- --- --- ---

291,00 € --- --- --- 291,00 € --- 291,00 € --- --- --- --- --- --- ---

111,00 € --- --- --- 111,00 € --- 111,00 € --- --- --- --- --- --- ---

291,00 € --- --- --- 291,00 € --- 291,00 € --- --- --- --- --- --- ---

ATM Chave24
Outras 

condições

ENTREGA

2. Cheque não Cruzado - cont.

Nº de módulos: 1 de 
10 cheques

REQUISIÇÃO Balcão
Chave24 - 

Self-
Cheque

Internet - 
Net24 - 
Emp., 

Netmóvel
24 - Emp.

Phone24 
Empresas 

SMS24 - 
Emp.

Nº de módulos: 1 de 
10 cheques

Nº de módulos: 1 de 
20 cheques

Livro de 30 cheques 
com cópia

Livro de 150 
cheques com cópia

Livro de 500 
cheques com cópia

Conjunto de 150 
cheques em 
contínuo com cópia

Nº de módulos: 1 de 
20 cheques

Livro de 30 cheques 
com cópia

Livro de 150 
cheques com cópia

Livro de 500 
cheques com cópia

Conjunto de 150 
cheques em 
contínuo com cópia

Conjunto de 500 
cheques em 
contínuo com cópia

Conjunto de 500 
cheques em 
contínuo com cópia

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%, acrescido de 0,05 euros por cada cheque emitido
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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

12.1. Requisição e entrega de módulos de cheque - cont.
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3.1. Cheque avulso cruzado

5,50 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

6,50 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

8,75 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

30,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3.4. Cheque Empresa (4)

0,72 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

0,48 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

3.5. Cheques especiais (5)

500,00 € --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

REQUISIÇÃO Balcão
Chave24 - 

Self-
Cheque

Internet - 
Net24 - 
Emp., 

Netmóvel
24 - Emp.

Phone24 
Empresas 

SMS24 - 
Emp. ATM

3.2. Cheque bancário

   - Com e sem data de 
validade

3.3. Cheque visado

   - Com e sem data de 
validade

   - Cheque não à 
ordem, com logotipo 
(preço por cheque) - 
com e sem data de 
validade

   - Cheque não à 
ordem, sem Logotipo 
(preço por cheque) - 
com e sem data de 
validade

Chave24
Outras 

condições

ENTREGA

3. Outros tipos de cheques

   - Com data de 
validade

   - Sem data de 
validade

Nota (1) Isenção da comissão de requisição e entrega deste livro de cheques até ao máximo de uma por ano, sempre que a requisição for
associada à conta à ordem da Solução Montepio Setor Social ou Solução Montepio Condomínio. Esta isenção é renovada anualmente, não
sendo acumulável. É devido o Imposto do Selo por cada cheque emitido no valor de 0,05 euros.

Nota (2) Isenção da comissão de requisição e entrega deste livro de cheques no momento da adesão à Solução Montepio PME. É devido o Imposto
do Selo por cada cheque emitido no valor de 0,05 euros.

Nota (3) Podem ser requisitados nas “Chave24 – Self – Cheque” 1, 3 ou 5 cheques.

- Comissão de 
Gestão

Acresce Imposto Imposto do Selo - 4%, acrescido de 0,05 euros por cada cheque emitido

Outras despesas associadas
Não aplicável.

Nota (4) Produção mínima de 500 unidades, com lotes de 250 unidades.

Nota (5) A esta comissão acrescem os custos de produção da gráfica.
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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

12.2. Outros serviços com cheques

Utilizadores de risco
1. Devolução de Cheque - a cobrar ao sacador n.a. 35,00 € Imposto do 

Selo - 4%

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Min/Máx)

2. Justificação de cheque (por cheque) n.a. 50,00 € Imposto do 
Selo - 4%

3. Rescisão da convenção de uso de cheque (por 
interveniente) n.a. 20,00 € Imposto do 

Selo - 4%

6. Notificações/Avisos (por cada envio) n.a. 3,40 € Imposto do 
Selo - 4%

Outros Serviços

4. Pedido de Remoção/Anulação da lista de 
utilizadores de risco (por pedido) n.a. 115,00 € Imposto do 

Selo - 4%

5. Nova convenção de uso de cheque (por pedido) n.a. 115,00 € Imposto do 
Selo - 4%

1. Revogação de cheque (por pedido e por conta -
independentemente do número de cheques) n.a. 11,00 € Imposto do 

Selo - 4%
2. Cheque pago sobre conta sem saldo disponível 
(cheques de valor superior a 150,00 €) n.a. 30,00 € Imposto do 

Selo - 4%
3. Pagamento de cheque por imperativo legal 
(cheques de valor igual ou inferior a 150,00 €) n.a. 35,00 € Imposto do 

Selo - 4%

4. Análise de imagem de cheque de conta com 
titular/representante com rescisão da convenção n.a. 43,50 € Imposto do 

Selo - 4%

Comissão automática, aplicável a cheque 
emitido sobre conta com, pelo menos, um 

titular/representante com rescisão da 
convenção de uso do cheque ativa, 

independentemente do facto do Cliente 
rescindido o ter ou não emitido/assinado.

5. Destruição de cheque(s) pela CEMG ou pelo 
Cliente (cheques que o Cliente declara como 
destruídos)

n.a. Isento n.a.

6. Visualização de cheques no Net24 n.a. 1,80 € IVA - 
18%/22%/23%

7. Fotocópia de cheques (solicitada ao Balcão) - 
cada n.a. 7,00 € IVA - 

18%/22%/23%

8. Fotocópia de cheques (solicitada no Self Cheque) 
- cada n.a. 2,20 € IVA - 

18%/22%/23%

n.a. 9,00 € IVA - 
18%/22%/23%

9. Alteração da entrega de cheques 
Nas situações em que o módulo de cheques 
vai para o Balcão e o Cliente posteriormente 
pretenda recebê-los em casa, os mesmos 

serão enviados em carta registada, e ao valor 
dos módulos de cheques será cobrado.

     -  Envelopes até 40 cheques n.a. 6,50 € IVA - 
18%/22%/23%

     -  Envelopes com mais de 40 cheques e até 100 
cheques.
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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

12.2. Outros serviços com cheques - cont.

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Min/Máx)
Serviço de Gestão e Cobrança de Cheques
1. Por cada cheque entregue n.a. 2,00 € Imposto do 

Selo - 4%

2. Por cada cheque anulado n.a. 5,00 € Imposto do 
Selo - 4%

3. Por cada alteração de data n.a. 5,00 € Imposto do 
Selo - 4%

Compra de Cheques emitidos no Estrangeiro (1)
1. Negociação (salvo boa cobrança)

   - Por crédito em conta 0,30% (20,00 € / -) Imposto do 
Selo - 4%

Por transação, podendo incluir mais do que 
um cheque na mesma moeda e sacado sobre 
o mesmo banco. Por crédito em conta há um 
limite máximo de 500.000€ por cada cheque 

emitido sobre o estrangeiro  que 
corresponderá ao contravalor do cheque na 

moeda em que for emitido. (2)

   - Cheques bancário sobre a CEMG - por crédito em 
conta n.a. Isento n.a.

2. Cobrança (por cheque) n.a. 30,00 € Imposto do 
Selo - 4%

Quando se tratar de Traveller Cheques, a 
cobrar por cheque ou conjunto de cheques 

sacados sobre o mesmo emissor e emitidos 
na mesma moeda. (2)

3. Devolução

     - Cheques emitidos em Euros n.a. 30,00 € Imposto do 
Selo - 4%

     - Cheques emitidos em Moeda Estrangeira n.a. 50,00 € Imposto do 
Selo - 4%

4. Tracers

     - Telecomunicações (Swift) n.a. 15,00 € IVA - 
18%/22%/23%

     - Suplemento Correio Expresso

              - Europa n.a. 25,00 € IVA - 
18%/22%/23%

Cheques emitidos sobre o Estrangeiro (1)

1. Emissão - por débito em conta n.a. 20,00 € Imposto do 
Selo - 4% (3)

              - Resto do Mundo n.a. 50,00 € IVA - 
18%/22%/23%

5. Fotocópia de cheque n.a. 5,50 € IVA - 
18%/22%/23%

2. Anulação (por cheque) n.a. 20,00 € Imposto do 
Selo - 4%

Em caso de substituição por novo cheque ou 
ordem de pagamento, cobrar igualmente a 

respetiva comissão de emissão

3. Stop / Payment (por cheque) n.a. 35,00 € Imposto do 
Selo - 4%
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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

12.2. Outros serviços com cheques - cont.

4. Tracers
     - Suplemento Correio Expresso

Comissões
Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Min/Máx)
Cheques emitidos sobre o Estrangeiro (1) - cont.

              - Europa n.a. 25,00 € IVA - 
18%/22%/23%

              - Resto do Mundo n.a. 50,00 € IVA - 
18%/22%/23%

Cheques de Viagem (Travellers Cheques)
1. Venda 1,00% (10,00 € / -) Imposto do 

Selo - 4% (3)

5. Telecomunicações (Swift) n.a. 15,00 € IVA - 
18%/22%/23%

6. Fotocópia de cheque n.a. 5,50 € IVA - 
18%/22%/23%

     - Aplica-se o preçário referido na "compra de 
cheques emitidos no estrangeiro"

Outras despesas associadas

2. Anulação (por operação) n.a. 10,00 € Imposto do 
Selo - 4%

3. Compra

Nota (3) Na emissão de cheques, para além do Imposto do Selo, acresce imposto de 0,05€ por cada cheque emitido.

Os Cheques pagáveis em Espanha, se com a indicação “emitido à ordem” ou endossados, são passíveis de cobrança local de Imposto do Selo,
conforme tabela seguinte:
VALOR DOS CHEQUES (EURO)                      SELAGEM (EURO)
Até 24,04                                                                  0,06
>424,04 e < 48,08                                                     0,12
>48,08 e < 90,15                                                       0,24
>90,15 e < 180,30                                                     0,48
>180,30 e < 360,61                                                   0,96
>360,61 e < 751,27                                                   1,98
>751,27 e < 1.502,53                                                4,21
>1.502,53 e < 3.005,06                                             8,41
>3.005,06 e < 6.010,12                                           16,83
>6.010,12 e < 12.020,24                                         33,66
>12.020,24 e < 24.040,48                                       67,31
>24.020,48 e < 48.080,97                                     134,63
>48.080,97 e < 96.161,94                                     269,25
>96.161,94 e < 192.323,87                                   538,51

Notas 
gerais: 

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) Despesas do Banco Correspondente a cargo do Cliente.
Nota (2) Na compra de cheques dólares australianos, acresce o custo de 15,00€ (por compra). Na compra de cheque yenes, acresce o custo de 

20,00€ (por compra) e de 1,00€ por cada traveller cheque.
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13. TRANSFERÊNCIAS (OUTROS CLIENTES)

13.1. Ordens de transferência

C
/ o

pe
ra

do
r

S/
 O

pe
ra

do
r

1.1 - Transferência a crédito Intrabancária (conta domiciliada na própria Instituição de Crédito) (1)

- com o mesmo ordenante e beneficiário

isento isento --- isento isento isento isento

isento isento --- isento isento isento ---

--- --- --- 0,20 € --- --- ---

- com ordenante e beneficiário distintos

1,50 € 1,00 € --- 0,35 € Isento 0,35 € isento

0,60 € 0,55 € --- 0,30 € Isento 0,30 € ---

--- --- --- 0,20 € --- --- ---

1.2 - Para conta domiciliada noutra Instituição de Crédito

- Normais (1)

4,00 € 3,50 € --- 1,00 € Isento 1,00 € isento

3,50 € 3,00 € --- 0,60 € Isento 0,60 € ---

6,00 € 5,25 € --- 1,50 € --- --- ---

--- --- --- 0,20 € --- --- ---

Isenção para 
clientes com 

conta à ordem 
associada à 

Solução Montepio 
Global, Solução 
Montepio Setor 
Social, Solução 

Montepio 
Condomínio, 

Solução Montepio 
PME Líder ou à 

Solução Montepio 
Startup; e 

Aderentes ao 
Serviço 

NetGlobal.

n.a.

(ÍNDICE)

1. Transferências Internas / Nacionais

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições
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- Pontuais ou a Data Futura n.a.

- Programada (Permanentes ou Fixa) n.a.

- Pontuais ou a Data Futura n.a.

- Ordem permanente Intrabancária n.a.

- Transferências Imediatas

- Com indicação de IBAN

   - Pontuais ou a Data Futura n.a.

   - Ordem Permanente SEPA+ n.a.

- Transferências MB WAY n.a.

- Transferências MB WAY n.a.

(2)

(2)

- Transferências MB WAY n.a. (2)
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13. TRANSFERÊNCIAS (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

13.1. Ordens de transferência - cont.

C
/ o

pe
ra

do
r

S/
 O

pe
ra

do
r

- Urgentes no dia

22,50 € 20,00 € --- 15,50 € 15,50 € 
(3) --- ---

18,00 € --- --- --- --- --- ---
50,00 € --- --- --- --- --- ---
20,00 € --- --- --- --- --- ---
50,00 € --- --- --- --- --- ---
25,00 € --- --- --- --- --- ---
50,00 € --- --- --- --- --- ---

--- --- --- 15,00 € --- --- ---

Acresce Imposto

C
/ o

pe
ra

do
r

S/
 O

pe
ra

do
r

2.1 - Países SEPA (4)(5)(6)
- Transferência a crédito SEPA+

        - Com indicação de IBAN
4,00 € 3,50 € --- --- ---

18,00 € --- --- --- ---
50,00 € --- --- --- ---
20,00 € --- --- --- ---
50,00 € --- --- --- ---
25,00 € --- --- --- ---
50,00 € --- --- --- ---

2.2 - Países Não SEPA
- Normais

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

--- --- ---

1. Transferências Internas / Nacionais (cont.)

2. Transferências Transfronteiras / Internacionais
 - para conta domiciliada no estrangeiro

   - Pontuais ou a Data Futura

- Transferênci a crédito não SEPA+ n.a. 0,25% 
(30,00 € / 100,00 €)

- TEI's até às 15h00
   - Com indicação de IBAN

   - Pontuais/Programadas n.a.

    - Target
           - Das 8h30 às 13h00 > 100.000 €
           - Das 8h30 às 13h00 < 100.000 €
           - Das 13h00 às 15h00 > 100.000 €
           - Das 13h30 às 15h00 < 100.000 €
           - Das 15h00 às 15h45 > 100.000 €
           - Das 15h00 às 15h45 < 100.000 €

           - Das 8h00 às 15h00 n.a.

Imposto do Selo - 4%

           - Das 13h30 às 15h00 < 100.000 €
           - Das 15h00 às 15h45 > 100.000 €
           - Das 15h00 às 15h45 < 100.000 €

n.a. 1,00 €

---

---
---
---

    - Target (Países Aderentes)

        -  Target (Net24 - Empresas)

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições

B
al

cã
o

Phone24-Emp.
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 - 
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24

 - 
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Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

Outras 
condições

B
al
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o
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 - 
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           - Das 8h30 às 13h00 > 100.000 €
           - Das 8h30 às 13h00 < 100.000 €
           - Das 13h00 às 15h00 > 100.000 €

---
---
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13. TRANSFERÊNCIAS (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

13.1. Ordens de transferência - cont.

C
/ o

pe
ra

do
r

S/
 O

pe
ra

do
r

2.2 - Países Não SEPA (cont.)
- Normais (cont.)

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

--- --- ---

25,00 € --- --- --- ---

25,00 € --- --- --- ---

2.3 - Regime de Despesas OUR, não abrangidos pelo Regulamento 924/2009
- Normais

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

--- --- ---

15,00 € 15,00 € --- --- ---

25,00 € --- --- --- ---

25,00 € --- --- --- ---

Acresce Imposto

3.1 - Para conta domiciliada na própria Instituição de Crédito
- com o mesmo ordenante e beneficiário isento isento --- --- ---

- com ordenante e beneficiário distintos isento --- --- --- ---

3.2 - Para conta domiciliada noutra Instituição de Crédito

- Normais
0,25% 

(30,00 € / 
100,00 €)

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

--- --- ---

- Normais
0,25% 

(30,00 € / 
100,00 €)

0,25% 
(30,00 € / 
100,00 €)

--- --- ---

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência

B
al

cã
o

Phone24-Emp.
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 - 
N

et
24

 - 
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- Com e sem indicação de IBAN n.a. 0,25% 
(30,00 € / 100,00 €)

    - Acréscimo por emissão de transferência 
com custo suportado pelo Ordenador (OUR) 
(7)

n.a. 15,00 €

    - Anulação / devolução da transferência n.a. ---

    - Alterações / Esclarecimentos n.a. ---

 - para conta domiciliada no estrangeiro

n.a. 0,25% 
(30,00 € / 100,00 €)

2. Transferências Transfronteiras / Internacionais
 - para conta domiciliada no estrangeiro (cont.)

    - Anulação / devolução da transferência n.a. ---

- Sem indicação de IBAN n.a.

Imposto do Selo - 4%

3. Transferências Internas / Nacionais - Ordens em moeda estrangeira diferente de euro e coroa sueca

n.a.

n.a.

n.a.

4. Transferências Transfronteiras / Internacionais - Ordens em moeda estrangeira diferente de euro e coroa 
sueca 

isento

---

0,25% 
(30,00 € / 100,00 €)

    - Alterações / Esclarecimentos n.a. ---

0,25% 
(30,00 € / 100,00 €)



Caixa Económica Montepio Geral Transferências / Outros Clientes - Pág. 130 /150

CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL Entrada em vigor: 14-Dez-2018

13. TRANSFERÊNCIAS (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

13.1. Ordens de transferência - cont.

C
/ o

pe
ra

do
r

S/
 O

pe
ra

do
r

- Para Crédito em Conta com indicação de IBAN

10,00 € --- --- --- ---

15,00 € --- --- --- ---

- Para Crédito em Conta sem indicação de IBAN

20,00 € --- --- --- ---

Acresce Imposto

       - Independentemente do 
montante

Imposto do Selo - 4%

Outras despesas associadas
Não aplicável.

5. Transferências recebidas do estrangeiro e transferências em moeda estrangeira realizadas em OIC 
nacionais (não abrangidas pelo Regulamento 924/2009)

       - Até 50.000,00 € (ou o 
equivalente em moeda 
estrangeira)
     - Superior a 50.000,00 € (ou o 
equivalente em moeda 
estrangeira)

n.a.

n.a.

n.a.

---

---

---

Nota (1) Isenções de transferências, exceto MB Way: Conta Mediação de Seguros; Aderente ao Serviço NetGlobal, apenas no Net24-
Empresas; Transferências ao Abrigo do Protocolo Açores Empresa; Transferências internas e interbancárias nacionais, sem limite,
através dos canais: Net24, SMS24 e Mobile Banking, desde que efetuadas através da conta à ordem associada às contas pacote
designadas, Solução Montepio Global, Solução Montepio Setor Social, Solução Montepio Condomínio, Solução Montepio PME
Líder ou à Solução Montepio Startup.

Nota (4) Aplica-se o Preçário estabelecido para as Transferências Internas / Nacionais, a todas as Ordens que verifiquem cumulativamente
as seguintes condições:
• Conta do Beneficiário e Ordenador domiciliadas em países aderentes à SEPA;
• Regime exclusivo de Despesas Shared (as despesas do banco emitente por conta do ordenador e do banco pagador por conta
do beneficiário);
• Moeda da transferência denominada em EUR (Euro) ou SEK (Coroas Suecas);
• Tenham IBAN da Conta destino;
• Tenham BIC do Banco Beneficiário;
• Sem Instruções Especiais.

Legenda SEPA - Área Única de Pagamentos em Euros (Single Euro Payments Area) . 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), os restantes 3 países do Espaço Económico Europeu (Islândia, Noruega e
Liechtenstein), e ainda a Suíça, o Mónaco, San Marino, bem como os territórios franceses de Mayotte e Saint Pierre e Miquelon].

BIC - Código de Identificação Bancária da SWIFT [Bank Identification Code] / IBAN - Número de Identificação Bancária
Internacional [International Bank Account Number]

Notas gerais: A CEMG não transaciona em RON (Leu Romeno).

Nota (3) Nas máquinas Chave24 apenas é possível efetuar transferências urgentes até às 12h30m.

Nota (2) As transferências instantâneas MB Way estão limitadas a um valor máximo por transferência de 750,00 € e a um valor máximo
mensal (de dia 1 ao último dia do mês) de 2.500,00 €. Até 31 de dezembro de 2018, as transferências Instantâneas MB Way estão
isentas de comissões.

Escalões

Canal de receção da ordem de Transferência
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13. TRANSFERÊNCIAS (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

13.2. Outros serviços com transferências

Notas gerais:

Nota (5) O não cumprimento de uma ou várias das condições indicadas em (4) remete para o preçário indicado em 2.2.

Nota (7) Custo relacionado com comissões debitadas pelos Bancos Destinatários, sendo cobrado aquando da emissão da transferência.

Comissões Acresce 
Imposto

Outras 
condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Nota (6) Nos pedidos de alterações/esclarecimentos poderão ser debitadas despesas dos Bancos Destinatários.

8,00 € IVA - 
18%/22%/23% (1)

Transferências emitidas transfronteiras / Internacionais / Transferências Target 

1. Fotocópia da mensagem Swift / Fax / Cópia Target n.a. 5,00 € IVA - 
18%/22%/23%

Nota (2) Não aplicável a operações abrangidas pelo Regulamento 924/2009. Despesas do Banco Destinatário a cargo do Cliente.

3. Fotocópia da mensagem recebida n.a. 5,00 € IVA - 
18%/22%/23%

Outras despesas associadas

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Não aplicável.

Nota (1) Isenções: 
- Solução Montepio Comércio, Montepio Negócios, Montepio PME, Montepio Restauração, Montepio Mediadores, Montepio Setor
Social ou Montepio Global.

2. Telecomunicações (Swift) n.a. 15,00 € Imposto do 
Selo - 4% (2)

Transferências recebidas do Estrangeiro

1. Alteração, devolução, esclarecimento n.a. 25,00 € Imposto do 
Selo - 4% (2)

Serviço NetGlobal

Fee mensal n.a.
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14. COBRANÇAS (OUTROS CLIENTES)

14.1. Cobrança de efeitos comerciais

- A cobrar na CEMG

- A cobrar noutra Instituição de Crédito

[Descontos de efeitos]

14.2. Emissão de instruções de cobrança (credor)

Consulte SubSeção 10.3 Outros créditos

Notas gerais: - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.
- O desconto de Letras está isento da comissão de estudo de dossier.

Outras despesas associadas
Não aplicável.

Nota (1) As despesas são cobradas por efeito e os cálculos são efetuados sobre o valor facial da letra.

IVA - 18%/22%/23%

Imposto do Selo - 4%

IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

0,65% (20,00 € / 100,00 €)

0,75% (50,00 € / 100,00 €)

1.2. Efeitos não domiciliados

(ÍNDICE)

1.6. Portes n.a. 2,00 € (3)

1.5. 2ª via avisos de efeitos (por efeito) n.a. 30,00 €

1.4. Pedido de devolução (por efeito) (2)

1,50% (50,00 € / 200,00 €)

1.3. Comissão por incumprimento de 
domiciliação (por efeito) n.a. 25,00 €

n.a. 20,00 €

[Em %] Sem despesas
Comissões (euros)

- Cliente devedor de outra 
instituição n.a. n.a. n.a.

1. Cobrança de Recibos

- Cliente devedor da mesma 
instituição n.a.

3,50 € 
(creditados 
nas contas 

das 
Empresas)
ou 5,00 € 

(pagos por 
caixa)

n.a. n.a. IVA - 18%/22%/23%

n.a.

Outras 
condições

1. Letras e Outros Efeitos (1)
1.1. Efeitos domiciliados

Acresce Imposto

IVA - 18%/22%/23%

IVA - 18%/22%/23%

Nota (2) É cobrada para as seguintes finalidades: Pedido de devolução para alteração de domicílio/NIB/NIPC/NIF; Quando o Cliente não
quer que se proceda à cobrança do efeito.

Nota (3) Nomeadamente as associadas ao envio de cartas de contratação e liquidação.

Li
st

ag
emEscalões

Comissões (Euros)

Acresce Imposto Outras condições
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e 
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14. COBRANÇAS (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

14.2. Emissão de instruções de cobrança (credor) - cont.

Notas gerais: 

14.3. Outros serviços com cobranças

Imposto do Selo - 4%

    - Internas n.a.

Nota (2)

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Outras despesas associadas

2. Cobrança de Débitos Diretos SEPA - por registo

Isenção na subscrição 
da Solução Montepio 
Comércio, Montepio 

Setor Social, Montepio 
Negócios, Montepio 

PME, Montepio 
Restauração, Montepio 
Mediadores, Montepio 

Condomínio ou 
Montepio PME Líder. 

- Ficheiro C2B

Isento Imposto do Selo - 4%

Escalões

Comissões (Euros)

Acresce Imposto

0,10 €

    - Para Outras Instituições de 
Crédito n.a. 0,20 €

IVA - 18%/22%/23%

Disquete, pen-drive, CD, email.Nota (1)

Não aplicável.

IVA - 18%/22%/23%

Cancelamento de ficheiro / lote já 
processado n.a. 3,00 € Imposto do Selo - 4%3,00 €

0,25 € IVA - 18%/22%/23%

Registos rejeitados / recusados n.a. 0,25 €

0,50 €

    - Ficheiro C2B (2)

Outras condições

B
an

ca
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et
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ni

ca
IVA - 18%/22%/23%

Registos reembolsados / 
devolvidos n.a. IVA - 18%/22%/23%

O
ut
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s 

su
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es
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e 

M
ag
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o 
(1

)

0,20 €

0,25 €

0,25 €

0,25 €

3,00 €Cancelamento de ficheiro / lote já 
processado n.a.

Caso o ficheiro não seja criado ou importado em XML, o ficheiro será obrigatoriamente alvo da comissão de ‘Serviço de
Conversão’ (ponto 15.3 do preçário).

 Redução de 25% das 
comissões previstas na 
subscrição da Solução 
Montepio PME Líder.n.a. 0,15 €

Outras condições

Pagamento de Vencimentos, Fornecedores e Outros - SEPA - por registo

B
an

ca
 

El
et

ró
ni

ca

C
an

al
 

M
ul

tib
an

cá
rio

3,00 €

Escalões

Comissões (Euros)

- Por instrução de débito

0,25 €

Registos cancelados n.a.

Acresce Imposto
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14. COBRANÇAS (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

14.3. Outros serviços com cobranças - cont.

Notas gerais: 

Contratos de crédito Hipotecário

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Outras 
condiçõesEm %  

- Pelo serviço prestado, as empresas seguradoras serão 
debitadas pela seguinte taxa relativamente ao valor total 
de cada recibo

Não aplicável.
Outras despesas associadas

IVA - 
18%/22%/23%

A cobrança de 
prémios de 

seguros 
intermediados 
pela Leacock 

têm um 
preçário 

especial e às 
comissões 

cobradas pelo 
serviço acresce 

Imposto do 
Selo.

Comissões Acresce 
Imposto

4,2% sobre o montante 
do prémio de seguro n.a.

Euros (Mín/Máx)

Cobrança de recibos de prémios de seguros relativos a cauções de empréstimos
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15. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OUTROS CLIENTES)

15.1. Compra e venda de notas estrangeiras

15.2. Garantias prestadas

Compra de notas estrangeiras
1. Meio: Movimentação de conta, de valor < 50,00 € n.a. Isento n.a.

(ÍNDICE)

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Venda de notas estrangeiras
1. Meio: Movimentação de conta, de valor < 50,00 € n.a. Isento n.a.

2. Meio: Movimentação de conta, de valor > 50,00 € n.a. 3,00 € Imposto do Selo - 4%

3. Depósito de notas para crédito de uma conta na 
mesma moeda 0,10% (10,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (1)

2. Meio: Movimentação de conta, de valor > 50,00 € n.a. 3,00 € Imposto do Selo - 4%

3. Levantamento de notas por débito de uma conta na 
mesma moeda 0,05% (4,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (2)

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Garantias Bancárias (1)

Outras despesas associadas
Não aplicável.

Nota (1) A comissão por depósito de notas para crédito de uma conta na mesma moeda é calculada e aplicada na moeda da operação. O
valor da comissão é convertido ao câmbio da data da operação. Esta operação apenas está disponível para as seguintes moedas:
USD, GBP, CAD e CHF.

Nota (2) A comissão de levantamento de notas por débito de uma conta na mesma moeda é calculada e aplicada na moeda da operação.
O valor da comissão é convertido ao câmbio da data da operação. Esta operação apenas está disponível para as seguintes
moedas: USD, GBP, CAD e CHF.

1. Comissão de Estruturação e Montagem 0,15% (140,00 € / - ) Imposto do Selo - 4%

Comissão cobrada 
independentemente 

da emissão da 
Garantia Bancária (2)

2. Comissão de renovação da Garantia Bancária n.a. Isento n.a.

3. Taxas anuais das comissões a aplicar (3)

- Garantias Técnicas 4,20% --- Imposto do Selo - 3%

- Garantias Financeiras (4) 4,55% --- Imposto do Selo - 3%

4. Comissão pela recuperação de valores em dívida (5)

- Prestações iguais ou inferiores a 50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 €) Imposto do Selo - 4%

- Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo - 4%
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15. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

15.2. Garantias prestadas - cont.

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Garantias Bancárias (1) - cont.
5. Comissão de alteração (quando solicitada pelo 
ordenador/beneficiário) n.a. 100,00 € Imposto do Selo - 4% (6)

6. Comissão por cancelamento n.a. 75,00 € Imposto do Selo - 4%

A cobrar por 
antecipação do prazo 
ou cancelamento de 
garantias sem prazo 

de validade. 

10. Comissão para elaboração de minuta específica 
(ordenador / beneficiário)

n.a. 35,00 € Imposto do Selo - 4%

Garantias Bancárias - Linha de Crédito QREN Investe (fora de comercialização)

7. Comissão por execução da garantia bancária n.a. 150,00 € Imposto do Selo - 4%

9. Comissão de urgência n.a. 100,00 € Imposto do Selo - 4% (7)

n.a. Imposto do Selo - 4%75,00 €8. Comissão de 2ª vias (contrato ou termo)

1. Comissão de Estudo de Dossier n.a. Isento n.a.

2. Comissão de Emissão de Garantia Bancária n.a. Isento n.a.

3. Comissão de renovação da Garantia Bancária n.a. Isento n.a.

4. Taxas anuais das comissões a aplicar
independentemente do tipo de garantia a utilizar (3)

- Empresas PME Líder 1,000% n.a. Imposto do Selo - 3%

- Empresas Escalão A 1,000% n.a. Imposto do Selo - 3%

- Empresas Escalão B 1,375% n.a. Imposto do Selo - 3%

- Empresas Escalão C 2,000% n.a. Imposto do Selo - 3%

Outras despesas associadas
Simultaneamente com o débito da comissão correspondente ao primeiro período de vigência da garantia (ponto 4), serão cobrados os encargos
referentes ao pagamento do respetivo Imposto do Selo, reconhecimento notarial das assinaturas e outros encargos, caso existam. 
TERMO DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO NOTARIAL DE ASSINATURAS: Por cada termo de autenticação ou reconhecimento na
qualidade e por cada interveniente (1): 15,00 € (acresce IVA à taxa legal em vigor).
DEPÓSITO DE DOCUMENTOS (por cada documento): 20,00 € (isento de Imposto).
CERTIDÃO ON-LINE: 15,00 € (isento de Imposto) - valor a cobrar por cada bem imóvel.
(1) Este valor corresponde a uma despesa notarial de Cartórios Públicos. No caso de Cartórios Privados, este emolumento será ajustado ao valor
que efetivamente é cobrado.
Em caso de urgência, todos os emolumentos são acrescidos em 50%.
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15.3. Outros serviços

Nota (3) As comissões serão cobradas antecipadamente, com periodicidade mensal, trimestral ou semestral, com um mínimo de 4,00€ por
cada mês ou fração, de 10,00€ por cada trimestre ou fração e de 20,00€ por cada semestre ou fração.
NOTAS:
1- A comissão será sempre calculada sobre o montante de Garantia Bancária. 
2- O estorno da comissão será calculado pelo número inteiro de dias que faltarem para o termo do período em que a garantia foi
cancelada, considerando, para este efeito, a data de entrada da carta de cancelamento ou restituição do termo da garantia.

Nota (4) No caso de operações de crédito efetuadas ao abrigo do Protocolo Bancário 2005 com o ITP, o valor da Garantia corresponde ao
montante da parcela de financiamento do ITP. A comissão a aplicar não pode ser superior a 2%, nem ultrapassar o valor do
spread aprovado para a parcela de financiamento da CEMG.
Nas Garantias Bancárias concedidas no âmbito de operações de crédito realizadas no âmbito do PROREST III, será cobrada uma
percentagem, cujo valor acrescido do spread aprovado na parcela de financiamento do Montepio não pode ser superior a 4%/ano.
A comissão a aplicar às Garantias Bancárias efetuadas no âmbito do Protocolo Bancário 2007 – Turismo não pode ultrapassar o
valor do spread aprovado para a parcela de financiamento da CEMG, nem ser superior a 1,5%.

Nota (5) Esta comissão incide sobre o valor de cada prestação vencida e não paga. A este valor acresce a sobretaxa de mora de 3,00%.

Nota (1) As condições referentes ao pedido de Garantias Bancárias Internacionais encontram-se definidas no ponto 16.3 - Garantias
Prestadas sobre o Estrangeiro.

Nota (2) O apuramento e cobrança incide sobre o capital contratado. É cobrada antecipadamente na data da contratação. Nos aumentos
de montante, a comissão incide sobre o acréscimo de montante.

Entidades com pagamento de serviços apoiadas pelo Montepio 

1. Comissão de serviço a Cliente (1) 1,00% (0,05 € / -) IVA - 18%/22%/23%

Nota (6) Alterações de colaterais ou outras alterações contratuais / termo de Garantia (por ato)
Nota (7) Disponível para novas operações ao abrigo de um limite contratado e ativo.

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

4. Transações (por cada pagamento MB-only) n.a. 0,16 € IVA - 18%/22%/23%

Pagamento de serviços Institucionais

2. Adesão ao serviço n.a. isento n.a.

3. Mensalidade de serviço (ligação SIBS) (2) n.a. 100,00 € IVA - 18%/22%/23%

Pagamento de serviços

1. Pagamento de Serviços (Pagamento de serviços / 
Carregamento de Telemóveis / Pagamento de Compras)

1. Adesão ao serviço n.a. 250,00 € IVA - 18%/22%/23%

2. Transações (por registo pago) n.a. 0,50 € Imposto do Selo - 4%

- Cada pagamento através do Phone24-Empresas 
(Operador) n.a. 0,25 € Imposto do Selo - 4%

- Cada pagamento através do Net24; Chave24; 
NetMóvel24; SMS24 n.a. Isento n.a.
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15.3. Outros serviços - cont.

- Outros formatos (exceto swift) n.a. 1,00 € Imposto do Selo - 4%

Serviço de Pagamento Automático - Comissão de Serviço a Clientes (3)

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Extrato de movimentos por email (por envio)

1. Taxa de Serviço ao Comerciante (TSC)

         - TPA 0,90% (0,05 € / - ) n.a.

         - MB Way 0,80% n.a. n.a.

- Para as Soluções Montepio Comércio, Montepio 
Setor Social, Montepio Negócios, Montepio PME, 
Montepio Restauração, Montepio Mediadores, 
Montepio Global ou Montepio Startup

0,85% (0,05 € / 1,50 €) n.a.

         - Gasolineiras 1,00% (0,05 € / 0,50 €) n.a.

3. Móvel - Mensalidade (Propriedade CEMG - Tarifário 2) n.a. 22,50 € IVA - 18%/22%/23% (4) (5)

Terminais de Pagamento Automático
1. Instalação do Circuito SIBS n.a. Isento n.a.

- Para as Soluções Montepio Comércio, Montepio 
Setor Social, Montepio Negócios, Montepio PME, 
Montepio Restauração, Montepio Mediadores, 
Montepio Global ou Montepio Startup

n.a. 18,00 € IVA - 18%/22%/23%

4. Fixo - Mensalidade (Propriedade CEMG - Tarifário 2) n.a. 17,50 € IVA - 18%/22%/23%

2. Móvel ou Fixo - Mensalidade (Propriedade Cliente - 
Tarifário 1) n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

(5) (6)

- Para as Soluções Montepio Comércio, Montepio 
Setor Social, Montepio Negócios, Montepio PME, 
Montepio Restauração, Montepio Mediadores, 
Montepio Global ou Montepio Startup

n.a. 12,00 € IVA - 18%/22%/23%

5. Transações (por cada transação MB-only) n.a. 0,04 € IVA - 18%/22%/23% (3)(7)

8. Comunicações fixas - por comunicação n.a. 0,08 € IVA - 18%/22%/23%

Terminais de Pagamento Automático - Farmácias ANF com sistema Sifarma

6. Comunicações móveis - Tarifário 1 - custo mensal n.a. 5,00 € IVA - 18%/22%/23%

7. Comunicações móveis - Tarifário 2 - custo mensal n.a. Isento n.a.

1. Tarifário (8) n.a. Isento n.a.

2. Comunicações (9) n.a. A cargo do Cliente n.a.

3. Custo fixo por operação n.a. 0,30 € IVA - 18%/22%/23%
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15.3. Outros serviços - cont.

Terminais de Pagamento Automático - Outros custos associados
1. Extrato de TPA

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

   - Por extrato n.a. 5,00 € Imposto do Selo - 4%

2. Comissão de rescisão de contrato (para contratos
celebrados após 2 de Junho de 2008) - Clientes Tarifário
2

Declarações de Capacidade Financeira
Despesas de expediente (remuneração única) n.a. 150,00 € IVA - 18%/22%/23%

         - Abate do TPA nos primeiros 12 meses de contrato n.a. 150,00 € IVA - 18%/22%/23%

         - Abate do TPA a partir do 13º mês de contrato n.a. 75,00 € IVA - 18%/22%/23%

Pagamento de Impostos
Clientes e não Clientes podem efetuar aos Balcões da 
CEMG os pagamentos resultantes das suas obrigações 
fiscais em IRS

n.a. Isento n.a.

Informações prestadas a Auditores e Revisores Oficiais de Contas
Por cada informação (autorizada pelo Cliente) n.a. 100,00 € IVA - 18%/22%/23%

Extrato de movimentos por conta de crédito (Abertura de Crédito)
   - Por pedido n.a. 5,00 € Imposto do Selo - 4%

Comprovativo de transações efetuadas no Phone24 / Net24 / Netmóvel24 / SMS24
   - Solicitadas através do Phone24 (Operador) e envio via 
CTT n.a. 5,00 € Imposto do Selo - 4%

Emissão de 2ª Vias de Documentos/Cartas
   - Emissão de 2ª vias de documentos/cartas (10) n.a. 5,00 € IVA - 18%/22%/23%

Fotocópias
   - Fotocópias solicitadas ao Balcão (por página) n.a. 5,00 € IVA - 18%/22%/23%

Informações / esclarecimentos prestados por escrito

   - Abonação Declarativa de Assinaturas n.a. 25,00 € IVA - 18%/22%/23% (12)

Comissão de avaliação
   -  Aplicável para operações com garantia hipotecária, de 
natureza diferente das linhas de crédito que têm prevista em 
preçário a comissão de avaliação ou quando efetuada 
avaliação prévia (11).

n.a. 250,00 € IVA - 18%/22%/23%
O relatório de 

avaliação tem a 
validade de 3 meses.

   - Informações/esclarecimentos prestados por escrito, 
recolhidas no país n.a. 25,00 € IVA - 18%/22%/23%

   -  Informações/esclarecimentos prestados por escrito, 
recolhidas no país e enviadas para o estrangeiro n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%
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15.3. Outros serviços - cont.

Notas gerais: 

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros (Min/Máx)

Aluguer de Cofre
1. Caução n.a. 150,00 € n.a. (13)

2. Prémio anual (volume do cofre (dm3)

    < 10 dm3 n.a. 42,00 € IVA - 18%/22%/23%

    > 11 e < 20 dm3 n.a. 47,50 € IVA - 18%/22%/23%

    > 21 e < 30 dm3 n.a. 61,00 € IVA - 18%/22%/23%

    > 31 e < 50 dm3 n.a. 82,50 € IVA - 18%/22%/23%

    > 51 e < 75 dm3 n.a. 90,00 € IVA - 18%/22%/23%

    > 76 e < 100 dm3 n.a. 125,00 € IVA - 18%/22%/23%

Canal Multibancário
1. Canal Multibancário

    > 101 e < 180 dm3 n.a. 155,00 € IVA - 18%/22%/23%

3. Comissão de arrombamento n.a. 100,00 € IVA - 18%/22%/23% (14)

         - Comissão mensal por contrato ativo n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

         - Comissão mensal por conta configurada em contrato 
ativo n.a. 10,00 € IVA - 18%/22%/23%

Serviços
1. Extratos de conta por SWIFT-MT940 (por envio)

Serviço de Conversão
   - Por registo n.a. 0,45 € IVA - 18%/22%/23% (15)

Outras despesas associadas
Não aplicável.

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) Comissão (a suportar pelas entidades) aplicável sobre o valor dos pagamentos efetuados com cartões Multibanco ou com cartões
Electron.

Nota (2) Independentemente da atividade. Este custo terá lugar mesmo que não haja pagamentos por conta da entidade.

- Via email n.a. 1,00 € Imposto do Selo - 4%

- Mensagem swift n.a. 2,50 € Imposto do Selo - 4%

Nota (6) Inclui contrato de aluguer de equipamento, contrato de manutenção todos os dias do ano e ligação à SIBS.

Nota (7) Isenções: 
- Solução Montepio Comércio, Montepio Setor Social, Montepio Negócios, Montepio PME, Montepio Restauração, Montepio
Mediadores, Montepio Global, Montepio PME Líder ou Montepio Startup.

Nota (8) Equipamento e contrato de manutenção da responsabilidade direta do Cliente através da ANF.

Nota (3) Comissão aplicável por cada compra efetuada com cartões de Débito em TPA´s com acordo exclusivo com a rede Multibanco ou,
no caso de TPA´s com Acordo Unicre, por cada compra efetuada com cartões MB-Only.

Nota (4) Inclui contrato de aluguer de equipamento, contrato de manutenção todos os dias do ano, ligação à SIBS e comunicações.

Nota (5) Para a Solução Montepio PME Líder, aplica-se uma redução de 30% na mensalidade em vigor, acrescida de IVA - 18%/22%/23%.
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Nota (12) Isenções: Empresas beneficiárias de financiamentos da Linha de Crédito PME Investe V; Linha de Crédito PME Investe VI; Linha
de Crédito PME Investe VI – Financiamentos enquadrados ao abrigo do Aditamento; Linha de Crédito Export Investe; Linha de
Crédito PME Crescimento.

Nota (13) O Cliente deposita no momento da assinatura do contrato de utilização de cofre, a título de caução o referido valor, sendo-lhe
entregue a(s) chave(s) que lhe permite(m) o acesso ao cofre. A caução será restituída no final do contrato, em troca da devolução
em bom estado da(s) chave(s), e desde que se encontrem pagos todos os montantes devidos nos termos do contrato (prémio
anual), podendo os mesmos, se se encontrarem em dívida, ser deduzidos ao valor da caução.

Nota (14) Conforme estabelecido no contrato, se por motivo imputável ao Cliente, se justificar o arrombamento do cofre ser-lhe-à debitada a
referida comissão para proceder à abertura forçada e substituição da fechadura do cofre.

Nota (15) Serviço aplicável à conversão de ficheiros submetidos em formato que não respeite a norma ISO20022 XML, detalhada nos
regulamentos E.U. nº 260/2012 e 248/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho. 

Nota (9) Tipo de comunicação próprio do sistema Sifarma, da responsabilidade direta do Cliente junto do operador.

Nota (10) Alguns exemplos de 2ª vias de documentos/cartas: 2ª vias de declarações de prestações para efeitos de IRS/IRC; 2ª vias de envio
de cartas de movimentos de prestações; 2ª vias de envio de cartas de aviso de débito; comprovativos de operações; etc. Isenção:
2ª vias de declarações dos PPR's da Futuro para efeitos de IRS/IRC e 2ª vias de declarações de seguros da Lusitania para efeitos
de IRS/IRC.

Nota (11) Se posteriormente for formalizada linha de crédito, será debitada a diferença entre este valor e o valor definido da comissão de
avaliação para a respetiva modalidade de crédito (Seção 10 - Operações de Crédito - Outros Clientes).
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16.1. Remessas documentárias

Remessas Documentárias de Exportação

1. Cobrança (quando o Cliente solicita a cobrança do 
documento) 0,25% (75,00 € / sem 

limite máximo) Imposto do Selo - 4%

A comissão é 
aplicada sobre o 

valor dos 
documentos a cobrar

(ÍNDICE)

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros 
(Mín/Máx)

     - Suplemento Correio Expresso

2. Prorrogação, devolução ou franco pagamento e outras 
alterações n.a. 30,00 € Imposto do Selo - 4%

3. Manutenção (por falta de aceite ou pagamento) 30 dias 
após a 1ª apresentação ou vencimento - por mês ou fração n.a. 15,00 € Imposto do Selo - 4%

              - Europa n.a. 25,00 € IVA - 18%/22%/23%

              - Resto do Mundo n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

4. Outras despesas

Remessas Documentárias de Importação
1. Contra Pagamento

              - Telecomunicações e tracers n.a. 15,00 € IVA - 18%/22%/23%

5. Intervenção dos correspondentes n.a. A cargo do cliente n.a.

- Remessas documentárias e letras 0,25% (80,00 € / sem 
limite máximo) Imposto do Selo - 4%

2. Cheques

- Sobre a CEMG n.a. 35,00 € Imposto do Selo - 4%

- Sobre Outras Instituições de Crédito 0,25% (60,00 € / 250,00 €) Imposto do Selo - 4%

3. Contra Aceite e Devolução 0,25% (60,00 € / sem 
limite máximo) Imposto do Selo - 4%

4. Contra Aceite e Pagamento 0,375% (80,00 € / sem 
limite máximo) Imposto do Selo - 4%

5. Franco Pagamento 0,25% (60,00 € / sem 
limite máximo) Imposto do Selo - 4%

6. Protesto n.a. 120,00 € Imposto do Selo - 4% (1)

7. Prorrogação, alteração ou devolução e outras alterações n.a. 30,00 € Imposto do Selo - 4%

8. Manutenção (por falta de aceite ou pagamento) 30 dias 
após a 1ª apresentação ou vencimento - por mês ou fração n.a. 15,00 € Imposto do Selo - 4%
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16.1. Remessas documentárias - cont.

Notas gerais: 

     - Suplemento Correio Expresso

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros 
(Mín/Máx)

Remessas Documentárias de Importação - cont.

              - Europa n.a. 25,00 € IVA - 18%/22%/23%

              - Resto do Mundo n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

9. Outras despesas

              - Telecomunicações e tracers n.a. 15,00 € IVA - 18%/22%/23%

Desconto sobre operações de estrangeiro (2)

1. Comissão de Contratação
0,10% sobre o 

montante 
financiado

(60,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

2. Desconto de Documentos 0,45% (75,00 € / sem 
limite máximo) Imposto do Selo - 4%

Aplicado sobre o 
valor da operação de 
desconto. É cobrado 

na contratação da 
Operação.

3. Alterações (não envolvendo aumento de valor e/ou 
prorrogação) n.a. 200,00 € Imposto do Selo - 4%

4. Prorrogação 0,25% (75,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

5. Aumento de Valor 0,75% (130,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

Não aplicável nos 
casos em que o 

pagamento de juros 
é antecipado (os 

juros são pagos na 
data da concessão 

do crédito, 
deduzidos ao 
montante da 
Operação de 
Desconto).

Outras despesas associadas
Não aplicável.

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) A este valor poderá acrescer o custo real desta acção de protesto, isto é, eventuais custos que a CEMG possa vir a ter neste
processo.

Nota (2) Remessas de Exportação e Créditos Documentários de Exportação não pagáveis à vista nos Balcões da CEMG.
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16.2 . Créditos documentários

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros 
(Min/Máx)

Créditos documentários de exportação  (1)
1. Pré-Aviso n.a. 45,00 € Imposto do Selo - 4%

2. Recepção e Aviso

    - Notificação e/ou entrega n.a. 65,00 € Imposto do Selo - 4%

    - Domiciliação 0,25% (115,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (2) (3)

    - Confirmação Min. 0,10% (140,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (3)

3. Alterações

    - Alterações sem aumento de valor n.a. 55,00 € Imposto do Selo - 4%

    - Aumento de valor/prorrogação

       - Créditos Notificados n.a. 62,50 € Imposto do Selo - 4%

       - Créditos Domiciliados e ou Confirmados n.a.

Igual à comissão 
de Domiciliação ou 

de Confirmação 
sobre o valor do 

aumento

n.a. (3)

4. Liquidação

    - Pagamento e/ou Negociação (créditos à vista) 0,25% (130,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

    - Aceite ou Pagamento Diferido (créditos a prazo) 0,30% (100,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (3) (4)

    - Intervenção (créditos à vista ou a prazo) 0,15% (140,00 € / sem 
limite máximo) Imposto do Selo - 4% (5)

    - Documentos com divergências n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 4%

 (Acrescem comissões de Correio Expresso e eventuais 
Comissões de Telecomunicações previstas no ponto 6)

5. Comissão de Processamento n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 4% (6)

6. Outras Comissões

    - Transferência 0,30% (200,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

    - Cedência de direitos - por carta n.a. 165,00 € Imposto do Selo - 4%

    - Cancelamento n.a. 55,00 € Imposto do Selo - 4%

    - Suplemento Correio Expresso

              - Telecomunicações e tracers n.a. 15,00 € IVA - 18%/22%/23%

              - Europa n.a. 30,00 € IVA - 18%/22%/23%

              - Resto do Mundo n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%
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16.2 . Créditos documentários - cont.

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros 
(Min/Máx)

Créditos documentários de importação  (7)
1. Pré-Aviso n.a. 40,00 € Imposto do Selo - 4% (8)

2. Abertura (9)

     - 1º Trimestre ou fração 2,55% (130,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

     - Nos meses seguintes (por mês ou fração) 0,65% (75,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

 (Acrescem Comissões de Telecomunicações previstas no ponto 
6)

3. Alterações (9)

    - Prorrogação 0,65% (75,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (10)

    - Aumento de Valor 2,55% (130,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

    - Alterações (não envolvendo aumento de valor e/ou 
prorrogação) n.a. 65,00 € Imposto do Selo - 4%

 (Acrescem Comissões de Telecomunicações previstas no ponto 
6)

4. Comissão de Processamento n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 4% (11)

5. Liquidação

    - Pagamento (intervenção ou manuseamento) 0,125% (120,00 € / sem 
limite máximo) Imposto do Selo - 4%

    - Telecomunicações

    - Aceite ou diferimento de prazo 0,30% (75,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (12)

6. Outras Comissões

              - Mensagem de Abertura n.a. 75,00 € IVA - 18%/22%/23%

              - Mensagem de alteração (cada) n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

    - Anulações / Caducidade n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 4%

              - Outras mensagens n.a. 15,00 € IVA - 18%/22%/23%

Outras despesas associadas
Não aplicável.
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16.3 . Garantias prestadas sobre o estrangeiro

Notas gerais: - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.
- Nos créditos documentários de exportação, existem ainda os juros (quando devidos): Às taxas legais em vigor, corresponde ao
período efectivo do financiamento, serão contados desde a data do desconto até ao valor Spot nas operações liquidadas pelo
contravalor em Euros, ou até à data de recepção os fundos nas operações em Euros e ou S/ contas em ME. Quando a liquidação
se efectuar com cheques sobre o estrangeiro os juros serão contados até às datas valor postecipadas correspondentes à
negociação dos cheques.

Nota (1) Nos Créditos “CERCA DE” - As comissões relativas à Confirmação, Domiciliação ou Aumento de Valor, bem como o Imposto do
Selo, quando a ele houver lugar, deverão incidir sobre 110%.

Nota (2) Só para créditos não confirmados, mas pagáveis aos Balcões da CEMG, e a cobrar por trimestre ou fração. Se o crédito vier a ser
confirmado, ajustar esta taxa à taxa da Confirmação.

Nota (6) Aplicável na "Receção e Aviso", "Alterações", "Liquidação" e na "Transferência".

Nota (7) Nos Créditos “CERCA DE” - As comissões, bem como o Imposto do Selo, quando a ele houver lugar, deverão incidir sobre 110%.

Nota (8) Quando expressamente solicitado pelo Banco do Beneficiário.

Nota (3) A cobrar por trimestre ou fração. 
O valor da comissão pode variar em função do Risco País e/ou Banco Emissor da carta de crédito. 

Nota (4) Estas Comissões substituem a de Pagamento à Vista e o mínimo total a debitar não pode ser inferior aquela. A cobrar por mês ou
fração.

Nota (5) A cobrar, apenas, sobre os créditos notificados pela CEMG (não domiciliados para pagamento nas suas caixas e sem a sua
confirmação).

Nota (12) Esta Comissão, a cobrar por mês ou fração, é apenas devida nos Créditos a Prazo, desde a data limite da última comissão de
abertura / prorrogação até ao vencimento.

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros 
(Min/Máx)

Nota (9) Comissão máxima, dependendo do Rating do Cliente.

Nota (10) A Comissão, a cobrar por mês ou fração, deverá incidir sobre a parte não utilizada, isto é, o saldo em aberto: 
- Se a prorrogação não ultrapassar o período sobre o qual já foi cobrada comissão, deverá ser considerada como simples
alteração.
- Se a prorrogação for solicitada depois do crédito caducado, entender-se-á que se trata de uma nova operação, devendo aplicar-
se as comissões respectivas.

Nota (11) Aplicável na "Abertura", "Alterações" e no "Aceite ou diferimento de prazo".

1.1. Abertura

- Comissão de Estruturação e Montagem 0,15% (140,00 € / - ) Imposto do Selo - 4%

Comissão cobrada 
independentemente 

da emissão da 
Garantia Bancária 

(2)

Garantias sobre o estrangeiro e Stand-by Letters of Credit (1)
1. Garantias Emitidas

- Garantias com validade (3)

- Garantia Técnica 4,90% --- Imposto do Selo - 3%

- Garantia Financeira 5,10% --- Imposto do Selo - 3%

- Garantias sem validade (3)

- Garantia Técnica 4,90% --- Imposto do Selo - 3%

- Garantia Financeira 5,10% --- Imposto do Selo - 3%
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16.3 . Garantias prestadas sobre o estrangeiro - cont.

1.2. Alterações
- Alteração (que não implique prorrogação e/ou aumento de 
valor) n.a. 100,00 € Imposto do Selo - 4%

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros 
(Min/Máx)

Garantias sobre o estrangeiro e Stand-by Letters of Credit (1) - cont.

1,60% (150,00 € / - ) Imposto do Selo - 4%

- Cancelamento n.a. 75,00 € Imposto do Selo - 4%

- Aumento de valor Aplica-se a comissão referida no ponto 1.1 consoante seja uma garantia com ou 
sem validade

- Prorrogação (4) Aplica-se a comissão de garantia com validade, referida no ponto 1.1

1.3. Execução/Cancelamento

Acrescem 
Comissões de 

Telecomunicações
- Execução (quando accionada)

2. Comissão de urgência n.a. 100,00 € Imposto do Selo - 4% (5)

4. Comissão de deslocação ao notário n.a. 30,00 € Imposto do Selo - 4%

3. Comissão de 2ª vias (contrato ou termo) n.a. 75,00 € Imposto do Selo - 4%

5. Comissão de utilização de minuta própria 
(Cliente/Beneficiário) n.a. 35,00 € Imposto do Selo - 4%

6. Garantias Recebidas Acrescem 
Comissões de 

Telecomunicações

(7)

- Prestações iguais ou inferiores a 50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 
€)

Impostos do Selo - 
4%

- Aviso (6) n.a. 75,00 € Imposto do Selo - 4%

7. Comissão pela recuperação de valores em dívida

- Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Impostos do Selo - 
4%

8. Telecomunicações

              - Outras mensagens n.a. 15,00 € IVA - 18%/22%/23%

9. Expediente

              - Mensagem de emissão da garantia n.a. 75,00 € IVA - 18%/22%/23%

              - Mensagem de alteração (cada) n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

Outras despesas associadas
Não aplicável.

A cobrar quando a 
Garantia Bancária é 
emitida por carta (via 

correio)

- Nova n.a. 75,00 € IVA - 18%/22%/23%

- Alteração n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%
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Notas gerais: 

Nota (3)

Nota (4)
Nota (5)
Nota (6)

16.4 . Outras operações sobre o estrangeiro

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) Para as Garantias em Moeda Estrangeira, o cálculo das comissões será sempre efetuado tomando como base o câmbio de 
venda a Cliente.

Nota (2) O apuramento e cobrança incide sobre o capital contratado. É cobrada antecipadamente na data da contratação. Nos aumentos
de montante, a comissão incide sobre o acréscimo de montante.

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros 
(Min/Máx)

Avales

As comissões serão cobradas antecipadamente, com periodicidade mensal, trimestral ou semestral, com um mínimo de 4,00€ por
cada mês ou fração, de 10,00€ por cada trimestre ou fração e de 20,00€ por cada semestre ou fração.
NOTAS:
1- A comissão será sempre calculada sobre o montante de Garantia Bancária. 
2- O estorno da comissão será calculado pelo número inteiro de dias que faltarem para o termo do período em que a garantia foi
cancelada, considerando, para este efeito, a data de entrada da carta de cancelamento ou restituição do termo da garantia.

Comissão anual, calculada e cobrada com base no número de dias prorrogados, com um mínimo de 100,00 € + IS.

Disponível para novas operações ao abrigo de um limite contratado e ativo.
Consiste no aviso ao beneficiário da receção de uma Garantia Bancária Internacional a seu favor. No caso de ser solicitada, pelo
banco estrangeiro, a emissão de garantia, com base em contra-garantia do mesmo a favor da CEMG, aplica-se o preçário das
Garantias Emitidas.

Nota (7) Esta comissão incide sobre o valor de cada prestação vencida e não paga. A este valor acresce a sobretaxa de mora de 3,00%.

1. Concessão 

- 1º Trimestre ou fração 0,75% (200,00 € / -) Imposto do Selo - 3%

3. Prorrogação 0,25% (75,00 € / -) Imposto do Selo - 3%

4. Aumento de valor Aplica-se a comissão referida nos pontos 1, quando, em situações de aval parcial, 
o Banco avaliza posteriormente a totalidade do título

- Por mês ou fração a mais 0,25% (100,00 € / -) Imposto do Selo - 3%

2. Pagamento 0,20% (120,00 € / 250,00 
€) Imposto do Selo - 4%

Financiamento a Operações Internacionais – Prazo Fixo
1. Comissão de Contratação (1)

5. Alteração / Cancelamento n.a. 75,00 € Imposto do Selo - 4%

6. Telecomunicações n.a. 50,00 € Imposto do Selo - 4%

- Até 3 meses 0,40% (250,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

- Até 6 meses 0,75% (250,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

- Até 12 meses 1,00% (250,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

- Superior a 12 meses 1,25% (250,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

2. Comissão de Gestão 1,50% (250,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (2)
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16.4 . Outras operações sobre o estrangeiro - cont.

Financiamento a Operações Internacionais – Prazo Fixo - cont.

3. Comissão de reembolso antecipado parcial ou total 1,00% (40,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (3)

Comissões
Acresce Imposto Outras 

condiçõesEm %  Euros 
(Min/Máx)

4. Prorrogação de prazo 2,00% (250,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

5. Comissão pela recuperação de valores em dívida (4)

6. Comissões relativas  a alterações contratuais (por ato) n.a. 200,00 € Imposto do Selo - 4%

Financiamento a Operações Internacionais – A/C em C/C

- Prestações iguais ou inferiores a 50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 
€) Imposto do Selo - 4%

- Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo - 4%

1. Comissão de Contratação
0,40% sobre o 

montante 
contratado

(120,00 € / -) Imposto do Selo - 4%

2. Comissão de Gestão 1,00% (150,00 € / -) Imposto do Selo - 4% (5)

3. Comissão de Imobilização 1,00% n.a. Imposto do Selo - 4%

4. Comissão de Renovação 0,40% (150,00 € / - ) Imposto do Selo - 4%

5. Comissão pela recuperação de valores em dívida (4)

- Prestações iguais ou inferiores a 50.000 € 4,00% (12,00 € / 150,00 
€) Imposto do Selo - 4%

- Prestações superiores a 50.000 € 0,50% (- / 250,00 €) Imposto do Selo - 4%

6. Comissões relativas  a alterações contratuais (por ato) n.a. 200,00 € Imposto do Selo - 4%

Serviços
1. Extratos de conta por SWIFT-MT940 (por envio)

Declaração para reembolso de IVA

Por cada declaração n.a. 50,00 € IVA - 18%/22%/23%

- Via email n.a. 1,00 € Imposto do Selo - 4%

- Mensagem swift n.a. 2,50 € Imposto do Selo - 4%

Outras despesas associadas
Não aplicável.
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Notas gerais: 

Nota (3) Incide sobre o montante amortizado.
Nota (4) Esta comissão incide sobre o valor de cada prestação vencida e não paga. A este valor acresce a sobretaxa de mora de 3,00%.

Nota (5) A comissão incide sobre o montante contratado. É calculada numa base anual e é cobrada de acordo com a periodicidade
definida para o pagamento de juros.

 - O IVA é de 23% no Continente, de 18% na Região Autónoma dos Açores e de 22% na Região Autónoma da Madeira.

Nota (1) Incide sobre o montante financiado em função do prazo da operação.
Nota (2) A comissão é cobrada antecipadamente no momento da contratação sobre o capital contratado. Nas operações com prazo igual

ou superior a um ano, as anuidades são aplicadas sobre o capital em dívida registado antes do vencimento de juros e capital da
respetiva anuidade.
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