
Documento de informação 
sobre comissões

Nome do fornecedor da conta: Banco de Investimento Global, SA
Designação da conta: Conta Serviços Mínimos Bancários
Data: 28 de Março de 2022

• O presente documento fornece-lhe informações sobre as comissões cobradas pela utilização dos 
principais serviços associados à conta de pagamento e ajuda-o a comparar estas comissões com as 
aplicáveis a outras contas.

• Podem também ser cobradas comissões pela utilização de serviços associados à conta não 
enumerados neste documento. Estão disponíveis informações completas nas Condições Gerais de 
Abertura de Conta, Ficha de Informação Normalizada e no preçário geral do BiG em BiG.pt.

• Pode consultar gratuitamente um glossário dos termos utilizados no presente documento.

Serviço Comissões
Serviços Gerais

Manutenção de conta 

Inclui um pacote de serviços constituído por:

- Disponibilização de cartão de débito [BiG Mastercard] 
para cada um dos titulares da Conta de Serviços Mínimos 
Bancários;

- Acesso à movimentação da Conta de Serviços Mínimos 
Bancários através de caixas automáticas, serviço de 
homebanking, Serviço de Apoio ao Cliente e agências do 
BiG;

- Depósitos em numerário, levantamentos de numerário, 
pagamentos de bens e serviços, débitos diretos, 
transferências a crédito intrabancárias, ordens permanentes 
intrabancárias, 24 (vinte e quatro) transferências a crédito 
Sepa + e ordens permanentes Sepa + no interior da União 
Europeia e efetuadas através do serviço de homebanking 
em cada ano civil; 5 (cinco) transferências através de 
aplicações de pagamento operadas por terceiros por mês 
com o limite de 30 euros por operação. 

As 24 Transferência a crédito Sepa + e Ordem Permanente 
Sepa + resultam do somatório de ambas

Os serviços que excedam estas quantidades serão 
cobrados separadamente.

Anuidade                                          4,28 €
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Pagamentos (excluindo cartões)
Requisição e entrega de cheques cruzados e à ordem

Requisição e entrega de cheques cruzados e não à 
ordem

Transferência a crédito intrabancária

Ordem Permanente intrabancária

Transferência a crédito Sepa +

Ordem Permanente Sepa +

Transferência a crédito Não Sepa +

Ordem Permanente Não Sepa +

Módulo de 10 cheques                         
Em Linha e Balcão                                            22 €
                                                            
Módulo de 10 cheques                       
Em Linha e Balcão                                  15 €
                                                                                                                                  
Balcão                                                       0 €
Em linha                                                            0 €
ATM                                                        0 €
Dispositivo móvel                                    0 €

Balcão                                                        0 €
Em linha                                                            0 €

Balcão                                                     10,4 €
Em linha                                                       0,52 €
ATM                                                        0 €
Dispositivo móvel                               0,52 €

Balcão                                                     0,52 €
Em linha                                            0,52 €                                                                         

Balcão                                            0,104%                                     
Min 10,4 € - Máx 104 €

                                  Serviço não disponível

Cartões e numerário
Disponibilização de um cartão de Débito [BiG Mastercard]

Disponibilização de um cartão de Crédito

Levantamento de numerário

Adiantamento de numerário a crédito (cash advance)

1º ano                                                    0 € 
Anos seguintes                                      0 €

                               Serviço não disponível

                                                               0 €

                                       Serviço não disponível
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