big.pt

PROCESSO DE ABERTURA DE CONTA SOCIDADES
Para beneficiar das vantagens de ser cliente do BiG, deverá concretizar 3 passos:

PASSO 1
ABERTURA DE CONTA
1. Preencha a Ficha de Abertura de Conta online com os dados pessoais de todos os titulares, imprima e assine no local
definido para o efeito.
2. Imprima e assine (igualmente com todos os titulares da conta) as Condições Gerais de abertura de conta BiG.
3. Faça o provisionamento da conta (mínimo 5.000€) por qualquer uma das seguintes modalidades: depósito de cheque,
transferência bancária ou transferência de títulos.

PASSO 2
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
Aos elementos preenchidos e assinados, deverá também enviar ou apresentar no BiG, a documentação exigida pelo Banco
de Portugal, ao abrigo do Aviso n.º 5/2013:
SOCIEDADE
> Estatutos, se aplicável
> Certidão do Registo Comercial atualizada, ou código de acesso à Certidão Permanente inferior a 1 ano
> Cópia do Cartão de Contribuinte de Pessoa Colectiva
> Condições Gerais assinadas de acordo com a forma de obrigar
> Declaração de Registo Central de beneficiário Efetivo e Código de Acesso à respetiva Declaração (Código RCBE)

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE
> Apresentação do original ou cópia certificada do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade, do passaporte, da autorização
de residência ou de documento público equivalente que o substitua nos termos da lei portuguesa (original ou cópia autenticada
por entidade legalmente autorizada)
> Comprovativo de morada de residência permanente (exemplo: original ou cópia simples de factura, emitida há menos de 90 dias,
de electricidade, água, gás, telecomunicações, carta de condução onde conste a sua morada, documento da Autoridade
Tributária, ou outro documento equivalente)
> Comprovativo de morada fiscal (exemplo: original ou cópia simples de documento emitido pelas Finanças, cabeçalho de
notificações / comunicações de natureza fiscal, ou outro documento equivalente)
> Comprovativo de profissão e entidade patronal (exemplo: apresentação do original ou cópia de um cartão profissional, um recibo
de vencimento actual, uma carta da empresa que mostre que é colaborador da mesma ou qualquer outro documento comprova
tivo similar), emitido há menos de 90 dias
> Formulário de Informação do Depositante assinado por todos os representantes
No caso dos comprovativos dos titulares não residentes os mesmos terão de ser apresentados traduzidos e certificados, se
aplicável, de acordo com a Apostilha de Haia

PASSO 3
ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO
Para completar o processo de abertura de conta, junte todos elementos e escolha a alternativa que mais lhe convém:
> Envie para os serviços centrais do BiG:
Operações 1 - Av. 24 de Julho, 74-76, 1200-869 Lisboa
> Entregue pessoalmente numa agência do BiG

AJUDA
Para qualquer esclarecimento, por favor contacte a linha de Apoio ao Cliente através do número 213305377 (dias úteis das
08h00 às 21h00) ou do e-mail apoio@big.pt.

