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Nº Conta: Nº Contribuinte: Data:   /   /

Balcão:

Designação Conta Jovem

Condições de acesso Conta exclusivamente titulada por pessoa singular menor, com idade compreendida entre os 13 e os 
17 anos, representada pelo seu representante legal, salvo se emancipado pelo casamento.

Modalidade Depósito à ordem.

Meios de movimentação A movimentação da conta pode ser efetuada através do seu representante legal. 
Movimentação a débito e crédito efetuada junto da caixa, no balcão. 
Ordens de transferência 
Cartão de débito  – dos 13 aos 17 anos (inclusive). O pedido deste cartão tem que ser feito 
obrigatoriamente pelo(s) seu(s) representante(s) legal(Legais). 
Acesso ao Novonbanco Online - dos 13 aos 17 anos (inclusive). O pedido de acesso ao Novobanco 
Online tem que ser feito obrigatoriamente pelo(s) seu(s) representante(s) legal(legais).

Moeda Euro. Mediante aprovação comercial a conta poderá ser aberta em Dólar Canadiano ou Dólar dos EUA.

Montante Montante mínimo de abertura: EUR 50,00 ou o equivalente na moeda estrangeira permitida.

Taxa de remuneração Não aplicável. 
Alterações de acordo com preçário do Banco.

Cálculo de juros Não aplicável.

Pagamento de juros Não aplicável.

Regime fiscal Não aplicável.

Comissões e despesas Não aplicável. 
Alterações de acordo com preçário do Banco.

Facilidades de descoberto Não aplicável. 
Alterações de acordo com preçário do Banco.

Ultrapassagem de 
crédito

Não aplicável. 
Alterações de acordo com preçário do Banco.

Outras condições Disponibilização de um cartão de débito "Débito Jovem" - dos 13 aos 17 anos (inclusive). O pedido 
deste cartão tem que ser feito obrigatoriamente pelo(s) seu(s) representante(s) legal(legais). Permite 
fazer pagamentos, levantamentos e carregamentos, com limites de movimentação: 
- Levantamentos de numerário com montante máximo de €50, por transação 
- Compras em TPA e tranferencias a crédito intrabancárias e SEPA+ com montante de €100 (os 
representantes legais podem alterar para outro montante inferior) 
Acesso em linha ao "Novobanco Online" - dos 13 aos 17 anos (inclusive). O pedido de acesso ao 
Novobanco Online tem que ser feito obrigatoriamente pelo(s) seu(s) representante(s) legal(legais). No 
Novobanco Online podem ser feitas apenas consultas, carregamentos e pagamentos online.

Fundo de Garantia de 
Depósitos

Os depósitos constituídos no Novobanco 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 os saldos dos depósito, em moeda estrangeira, convertendo em euros ao 
câmbio da referida data. Para informações complementares o cliente deverá consultar o endereço 
www.fgd.pt.

Instituição depositária NOVO BANCO, S.A.. Para quaisquer informações adicionais, o cliente deverá dirigir-se a uma agência 
do Novobanco ou contactar o Novobanco através da Linha Direta 707 24 7 365 ou pela Internet em 
www.novobanco.pt.

Validade das condições A presente data.

DECLARAÇÃO

Declaro que recebi e tomei conhecimento das condições constantes da ficha de informação normalizada.
Assinatura(s) (*)

(*) Assinatura(s) semelhante(s) à(s) que consta(m) no Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão

Data:   /   /


