
PASSO 1
ABERTURA DE CONTA

1. 

2. 

3. 

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. 

Imprima e assine (igualmente com todos os titulares da conta) as Condições Gerais de abertura de conta BiG bem como 
a Ficha de Informação ao Depositante.

Faça o provisionamento da conta (mínimo 2.000€) por qualquer uma das seguintes modalidades: depósito de 
cheque, transferência bancária ou transferência de títulos.

AJUDA
Para qualquer esclarecimento, por favor contacte a linha de Apoio ao Cliente através do número 213 305 377 (dias úteis 
das 08h00 às 21h00) ou do e-mail apoio@big.pt.

Para beneficiar das vantagens de ser cliente do BiG, deverá concretizar 3 passos:

PASSO 2

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

>

>

> Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte, Passaporte, Certificado de Residência ou Assen-
to de Nascimento (se menor que dez anos, inclusivé) de todos os titulares: poderá apresentar os originais no BiG ou
autenticar uma cópia junto de um advogado ou notário ou em qualquer estação dos Correios gratuitamente (na altura
da autenticação, deve indicar ao funcionário dos CTT que esta é realizada de acordo com o protocolo entre o Banco
BiG e os CTT e, se por algum motivo, a estação não reconhecer o protocolo deverá entrar em contacto com o BiG antes
de proceder a qualquer pagamento).

Comprovativo de Morada Permanente de todos os titulares da conta (exemplo: cópia de factura de electricidade, água, 
gás ou carta de condução) e Comprovativo de Profissão de todos os titulares da conta ( exemplo: cópia de cartão 
profissional, recibo de vencimento*, ou carta de empresa).

Comprovativo de Morada Fiscal, se diferente de morada de residência permanente: original ou cópia simples de 
documento emitido pelas Finanças, cabeçalho de notificações/comunicações de natureza fiscal ou outro documento 
equivalente. 

* O objectivo do Banco de Portugal é a validação da entidade empregadora pelo que poderá ocultar a referência à remuneração. 

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: 

PASSO 3

ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO

>

>

Envie para os serviços centrais do BiG:
Operações 1 - Av. 24 de Julho, 74-76, 1200-869 Lisboa

Entregue pessoalmente numa agência do BiG

Para completar o processo de abertura de conta, junte todos elementos e escolha a alternativa que mais lhe convém:

PROCESSO DE ABERTURA DE CONTA PARTICULARES

big.pt




