Documento de Informação
sobre comissões

ActivoBank
Conta Serviços Mínimos Bancários

• O presente documento fornece-lhe informações sobre as comissões cobradas pela utilização dos
principais serviços associados às contas de pagamento e ajuda-o a comparar estas comissões com
as aplicaveis a outras contas.
• Podem tambem ser cobradas comissões por utilização de serviços associados à conta não
enumerados neste documento.Estão disponíveis informações completas em www.activobank.pt
(preçário) ou em qualquer Ponto Activo.
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• Pode consultar gratuitamente um glossário dos termos utilizados no presente documento.

www.activobank.pt
Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84 Lisboa, com o capital social 64.500.000 Euros,
matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 500 734 305.

Serviço

Comissão

Serviços gerais da conta
Manutenção de conta

Cobrança mensal

0,00 €

Custo total anual
0,00 €

Pagamentos (excluindo cartões)
Requisição e entrega de

Balcão – Correio
Telefone com operador – Correio
Telefone sem operador – Correio
Homebanking – Correio

1,09 €
1,09 €
1,09 €
1,09 €

à ordem

Balcão – Correio
ATS – ATS
Telefone com operador – Correio
Telefone sem operador – Correio
Homebanking – Correio

0,88 €
0,88 €
0,88 €
0,88 €
0,88 €

Transferência a crédito

Balcão

0,00 €

Intrabancária

ATM

0,00 €

ATS

0,00 €

Telefone com operador

0,00 €

Telefone sem operador

0,00 €

Homebanking

0,00 €

App

0,00 €

Mobile

0,00 €

Ordem permanente

Balcão

0,60 €

Intrabancária

Telefone com operador

0,60 €

Telefone sem operador

0,00 €

Homebanking

0,00 €

cheques cruzados e à
ordem

Requisição e entrega de
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cheques cruzados e não

www.activobank.pt
Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84 Lisboa, com o capital social 64.500.000 Euros,
matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 500 734 305.

Transferência a crédito

Balcão

0,00 €

SEPA +

ATM

0,00 €

ATS

0,00 €

Telefone com operador

0,00 €

Telefone sem operador

0,00 €

Homebanking

0,00 €

App

0,00 €

Mobile

0,00 €

Ordem permanente

Balcão

4,88 €

SEPA +

Telefone com operador

4,88 €

Telefone sem operador

0,00 €

Homebanking

0,00 €

(para transferência
inferiores a 1.000 €)

Transferência a crédito

Balcão

não SEPA +

Telefone com operador
Homebanking

(0,20%+IS) c/ Min 24,04€ e Máx 105,77€
(0,20%+IS) c/ Min 24,04 € e Máx 105,77 €
(0,16%+IS) c/ Min 19,23 € e Máx 76,92 €

Cartões e numerário
Disponibilização de um

ActivoBank Débito - anuidade

0,00 €

ActivoBank Classic Visa - anuidade

0,00 €

Balcão

0,00 €

Balcão

4,16 € + (4% +IS)

ATM

4,16 € + (4% +IS)

Telefone com operador

4,16 € + (4% +IS)

Telefone sem operador

4,16 € + (4% +IS)

Homebanking

4,16 € + (4% +IS)

App

4,16 € + (4% +IS)

Mobile

4,16 € + (4% +IS)

cartão de débito
Disponibilização de um
cartão de crédito
Levantamento de
numerário
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Adiantamento de
numerário a crédito
(cash advance)

www.activobank.pt
Banco ActivoBank, S.A., com sede na Rua Augusta, 84 Lisboa, com o capital social 64.500.000 Euros,
matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 500 734 305.

