Ficha de Informação Normalizada
Conta Simples
Designação
Condições de Acesso
Modalidade
Meios de Movimentação
Moeda
Montante
Taxa de Remuneração

Conta Simples
Clientes particulares
Depósito à Ordem
Cartão de Débito, Cheque, Ordem de Transferência, Sistemas de Homebanking
Euros
Mínimo de abertura: 250 Euros
Não aplicável (conta não remunerada)

Cálculo de Juros

Não aplicável

Pagamento de Juros

Não aplicável

Regime Fiscal

Não aplicável

Comissões e Despesas

Sem comissões ou despesas.
O Banco poderá vir a alterar o montante e/ou as comissões e despesas aplicáveis, as quais
serão publicadas no Preçário do Banco.

Facilidades de Descoberto

A pedido dos Titulares, sujeito à apreciação e aceitação do Banco e à subscrição de um
contrato de crédito de facilidade de descoberto, poderá ser atribuída uma autorização para
saques a descoberto, com as seguintes características genéricas:
Montante Máximo Disponível: antecipação de vencimento até ao valor do vencimento
creditado na conta de depósitos à ordem
Condições de Utilização: através de uma ou mais operações de saque a descoberto, com
os meios de pagamento disponibilizados pelo Banco e/ou por via de ordens de
transferência/pagamento permanentes ou pontuais
Taxa anual nominal (TAN): 13,500%, sendo a prestação dos juros, no mínimo, de 0,01
Euros/mês; Para um exemplo de um montante utilizado de 1.500€, durante 90 dias à TAN
de 13,500%, os juros serão de 50,63€ acrescidos de Imposto do Selo sobre os juros de
2,03€, a que corresponde uma taxa anual efetiva global (TAEG) de 15,0%. Isenção de
Imposto do Selo pela utilização do crédito até ao montante do salário mensal creditado na
conta.
Cálculo de Juros: Os juros serão calculados diariamente sobre todo o capital utilizado e
não reembolsado em cada momento tomando como base um ano de 360 dias e um
referencial de 30 dias/mês e pagos postecipadamente, aos dias trinta de cada mês do ano
civil. Acresce o imposto de selo sobre os juros previstos na verba 17.3.1 da TGIS, neste
momento de 4%
Condições de Reembolso: Todo e qualquer valor depositado ou transferido para crédito
da Conta será, logo que disponível, imputado e aplicado no reembolso automático, total ou
parcial, do crédito que se encontre utilizado, pelo montante correspondente. Sem embargo,
o crédito será disponibilizado no dia um de cada mês do ano civil e até ao final desse
mesmo mês do ano civil. O(s) Titular(es) obrigam-se a proceder ao reembolso integral do
crédito utilizado até ao último dia de cada mês do ano civil
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Ficha de Informação Normalizada
Conta Simples
O Banco poderá vir a alterar os termos do contrato, e/ou a remuneração que lhe é devida
em taxa de juro e/ou comissões e/ou despesas aplicáveis, as quais serão publicadas no
Preçário do Banco (posteriores alterações deverão ser consultadas no Preçário do Banco).

Ultrapassagem de Crédito

Quando a movimentação pretendida exceda o saldo da conta ou o limite autorizado da
Facilidade de Crédito quando contratada, o Banco poderá recusar por inteiro a ordem
recebida. Assim, a ultrapassagem de crédito depende de aceitação casuística do Banco.
Caso o Banco entenda aceitar o saque serão aplicáveis as condições:
Taxa anual nominal (TAN): 15,000%, sendo que o montante de juros devidos apenas será
cobrado se exceder os 0,01 Euros
Cálculo de Juros: Os juros serão calculados diariamente sobre todo o capital utilizado e
não reembolsado em cada momento tomando como base um ano de 360 dias e um
referencial de 30 dias/mês e pagos postecipadamente, aos dias trinta de cada mês do ano
civil. Acresce o imposto de selo sobre os juros previstos na verba 17.3.1 da TGIS, neste
momento de 4%
O Banco poderá vir a alterar os termos do contrato, e/ou a remuneração que lhe é devida
em taxa de juro e/ou comissões e/ou despesas aplicáveis, as quais serão publicadas no
Preçário do Banco.

Outras Condições

Para a contratação da Facilidade de Descoberto é obrigatória domiciliação do ordenado ou
de reforma/pensão, através de transferência bancária num valor líquido igual superior a
600 Euros.

Fundo de Garantia de
Depósitos

Os depósitos constituídos no Banco ActivoBank, S.A. 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. O Fundo de
Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de 100.000,00 Euros por
cada depositante. 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, incluindo os juros e, para o saldo dos depósitos em moeda estrangeira,
convertendo em Euros, ao câmbio da referida data. Para informações complementares,
consulte o endereço http://www.fgd.bportugal.pt

Instituição Depositária

Banco ActivoBank, S.A.
Sede: Rua Augusta, 84 – 1149-023 Lisboa
Para informações adicionais contacte: 210 030 700, 918 788 486; 965 998 486 e 935 228
486, disponíveis de 2ª a 6ª feira das 8h às 22h, sábado das 10h às 20h, domingos e feriados
das 12h às 20h. Atendimento personalizado 24h.
activobank.pt

Validade das Condições

Não aplicável

Texto escrito conforme o Acordo Ortográfico - convertido pelo Lince.
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