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fevereiro de 2021 
 

Alterações de Preçário NOVO BANCO 2021 
 

 

O NOVO BANCO irá proceder a algumas revisões de preçário, para os contratos em curso de Clientes 

Particulares. Ao longo do ano, poderá sempre consultar o preçário completo em www.novobanco.pt 

ou em qualquer balcão NOVO BANCO. 
 
 
Folheto de Comissões e Despesas 
 

Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço 
Entrada 

em 
vigor  

1. Contas de Depósito (Particulares)       

1.1. Depósitos à ordem     

07/05/21 

DO Normal (clientes particulares residentes e não r esidentes, maiores de 18 anos) e Outros Depósitos à  
Ordem de Particulares - Valor anual (cobrança trime stral) 

Até €35.000 
€65 ou €15 de acordo 
com o envolvimento de 

recursos 
€ 62,30 

Superior a €35.000 Isento € 12,00 

      

Conta NB 18.31 (clientes particulares entre os 18 e  31 anos de idade, conta descomercializada)   

- Sem bonificação (valor mensal) € 3,00 € 5,00 

- Com bonificação (valor mensal) € 1,25 € 1,25 

      

Conta NB UP (Clientes Universitários 18-30 anos, co nta descomercializada) 

Comissão de manutenção de conta (valor mensal) Isento € 5,00 

      

Conta NB 100% (clientes particulares residentes e n ão residentes, maiores de 18 anos). 
NB Seleção | Serviço Assurfinance | Conta Benfica |  NB100% 55+ | Serviço BIC100% | NB18.31 Academia | 
NB100%18.31 | Serviço BIC Jovem Profissional | Cont a Vencimento Empresa e Empresa I 

- Sem bonificação (valor mensal) € 5,50 € 5,90 

- Com bonificação (valor mensal) € 2,75 € 2,95 

      

Conta NB 360º (clientes particulares residentes e n ão residentes, maiores de 18 anos). 
NB 100% GOLD, Conta 360º Médico, BIC 360º , Conta N B 360º TOC, Conta 360º Academia, Serviço EasyNB, 
EasyNB SD e EasyNB TB (contas descomercializadas) 
Conta NB 100% Gold RE (clientes particulares com co ndição de emigrante ou não residente, maiores de 18  
anos) 

- Sem bonificação (valor mensal) € 7,50 € 7,90 

- Com bonificação (valor mensal) € 3,75 € 3,95 

      

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor     
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Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço 
Entrada 

em 
vigor  

2. Operações de Crédito (Particulares)       

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecá rios     

07/05/21 

LEASING (locação financeira) - Leasing imobiliário - Habitação. Preçário aplicável às operações em carteira - 
oferta suspensa temporariamente para novas operações 

10.  Outras comissões de leasing relativas a atos 
administrativos 
- IMI, tarifas de saneamento, taxa municipal de proteção civil, 
impostos, taxas e outros encargos sobre o imóvel locado 

€ 20,00 em cada 
prestação 

€ 21,00 em cada 
prestação 

      

2.2. Crédito Pessoal     

LEASING (locação financeira) - Leasing mobiliário (equipamentos exceto viaturas novas). Preçário aplicável às 
operações em carteira - oferta suspensa temporariamente para novas operações. 

1. Comissões de montagem de contrato 
1.1 Processos normais  
1.1.1 Alternativa 1 

- Prazo até 3 anos, 
inclusivé: € 314 
- Prazo superior a 3 anos: 
€ 375 

- Prazo até 3 anos, 
inclusivé: € 314 
- Prazo superior a 3 
anos: € 380 

7. Outras comissões de leasing relativas a atos 
administrativos 
- Multas / Notificações / 2ªas vias de faturas e documentos 
contratuais 

€ 29,00 € 30,00 

      

2.3. Crédito automóvel     

LEASING (locação financeira) - Aplicável a financiamento de viaturas novas, não abrangendo outro tipo de 
equipamento  

7. Outras comissões de leasing relativas a atos 
administrativos 
- Multas / Notificações / 2ªas vias de faturas e documentos 
contratuais 

€ 29,00 € 30,00 

2.6. Outros créditos a particulares      

LEASING (locação financeira) - Leasing imobiliário (exceto habitação). Preçário aplicável às operações em 
carteira - oferta suspensa temporariamente para novas operações 

5. Comissões de avaliação de imóveis- Avaliações: relatórios 
livres (Valor comercial) 

- De 0 a 225 000: €245 
- De 225 001 a 300 000: 
€290 
- De 300 001 a 350 000: 
€340 
- 350 0001 a 500 000: 
€410 
- De 500 001 a 750 000: 
€460 
- De 750 001 a 1 500 000: 
€510 
- De 1 500 001 a 2 500 
000: €600 
- De 2 500 001 a 5 000 
000: €860 
> 5 000 000: 0,0175% / 
mín. € 1375 máx. - 

 - Até 500 000: €650 
- De 500 001 a 1 500 
000: €1500 
- De 1 500 001 a 2 500 
000: €1900 
- De 2 500 001 a 5 000 
000: €2500 
> 5 000 000: 0,06% x 
PVI* (mín. € 2500/ 
máx. -) 

*Presumível Valor do Imóvel – corresponde à expetativa de valorização do Imóvel atribuída pelo cliente. No caso 
de imóveis para construção, este valor deverá corresponder ao valor do imóvel concluído. 

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor  
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Descrição da Comissão (cont. Capítulo 2)  Preço Atual  Novo Preço  
Entrada 

em 
vigor  

7. Comissões de reembolso antecipado de capital 
- Rescisão Parcial  € 1 190,00 € 1 250,00 

07/05/21 12.  Outras comissões de leasing relativas a atos 
administrativos 
-  IMI, tarifas de saneamento, taxa municipal de proteção 
civil, impostos, taxas e outros encargos sobre o imóvel 
locado 

€ 20,00 em cada 
prestação 

€ 21,00 em cada 
prestação 

       

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor       

 
 

Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço Entrada 
em vigor  

3. Cartões de Crédito e de Débito     

3.1. Cartões de Crédito   

07/05/21 

2. Substituição de cartão   

NB VERDE, NB BRANCO e outros cartões Gama Classic € 20,00 € 22,50 

3.2. Cartões de Débito   

1. Disponibilização de cartão    

NB DÉBITO NA HORA € 10,00 € 17,00 

NB DÉBITO e NB @WORK 
titular e outros titulares: € 

19,50 
€ 20,00 

POCKET NB 
titular: € 10,00 

outros titulares: n.a 
€ 12,50 

n.a. 

2. Substituição de cartão    

NB DÉBITO e NB @WORK € 19,50 € 20,00 

POCKET NB e NB UP € 10,00 €12,50 

3.3. Outros Cartões   

1. Disponibilização de cartão    

POCKET NB 
titular: € 10,00 

outros titulares: n.a 
€ 12,00 

n.a. 

2. Substituição de cartão    

POCKET NB 
titular: € 10,00 

outros titulares: n.a 
€ 12,00 

n.a. 

3.4. Operações com Cartões     

Cartões de Crédito (1 )   

1. Adiantamento de numerário a crédito -  
“Cash advance” 

  

Pagamentos no EEE em EUR, Coroa Sueca e Leu Romeno   

    ATM € 4,00+4,00%+1,25% € 4,00+4,50%+1,25% 

Pagamentos no resto do mundo   

    Balcão 
€ 4,25+4,00% 

+1,25%+2,10% 
€ 4,25+4,25% 

+1,25%+2,50% 

    ATM 
€ 4,00+4,00% 

+1,25% +2,10% 
€ 4,00+4,25% 

+1,25% +2,50% 

NBnet, NB smart app, NBapp tablet e NBdireto € 3,75+4,00% € 4,25+4,00% 

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor   
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Descrição da Comissão (cont. Capítulo 3)  Preço Atual  Novo Preço  
Entrada 
em vigor  

3. Compras   

07/05/21 

Pagamentos no resto do mundo   

    POS 1,25%+2,10% 1,25%+2,50% 

    Mail Orders 1,25%+2,10% 1,25%+2,50% 

    Phone Orders 1,25%+2,10% 1,25%+2,50% 

    Ambientes Abertos 1,25%+2,10% 1,25%+2,50% 

4. Compras em postos de abastecimento de combustíve is   

Pagamentos no resto do mundo   

    POS 1,25%+2,10% 1,25%+2,50% 

Outros Cartões (1 )   

1. Levantamentos de numerário   

Pagamentos no resto do mundo   

    Balcão 
€ 4,25+1,00% 

+1,25%+2,10% 
€ 4,25+1,00% 

+1,25%+2,50% 

    ATM 
€ 4,00+1,00% 

+1,25%+2,10% 
€ 4,00+1,00% 

+1,25%+2,50% 

2. Compras   

Pagamentos no resto do mundo   

    POS 1,25%+2,10% 1,25%+2,50% 

    Mail Orders 1,25%+2,10% 1,25%+2,50% 

    Phone Orders 1,25%+2,10% 1,25%+2,50% 

    Ambientes Abertos 1,25%+2,10% 1,25%+2,50% 

3. Compras em postos de abastecimento de combustíve is   

Pagamentos no resto do mundo   

    POS 1,25%+2,10% 1,25%+2,50% 

3.5. Outros Serviços com Cartões     

1. Produção urgente de cartão    

Cartões de crédito € 40,00 € 42,50 

Cartões de débito € 40,00 € 42,50 

Outros Cartões € 40,00 € 42,50 

4. Reatribuição de PIN    

Cartões de crédito € 11,00 € 11,50 

Cartões de débito € 11,00 € 11,50 

Outros Cartões € 11,00 € 11,50 

7. Comprovativos    

Cartões de crédito   

   Fotocópia fatura nacional € 12,00 € 15,00 

   Declaração de dívida € 25,00 n.a. 

Cartões de débito   

   Fotocópia fatura nacional € 12,00 € 15,50 

Outros cartões   

   Fotocópia fatura nacional € 7,50 € 15,50 

   Fotocópia fatura estrangeiro € 10,00 € 15,50 

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor   
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Descrição da Comissão (cont. Capítulo 3)  Preço Atual  Novo Preço  
Entrada 
em vigor  

8. Detalhe de movimentos   

07/05/21 

Outros cartões     

   5 ou mais movimentos € 10,00 € 15,50 

   Movimentos com mais 60 dias € 10,00 € 15,50 

10. Produtos adicionáveis   

Serviço Pack Proteção 
0,5% do limite de crédito 

atribuído 
0,7% do limite de crédito 

atribuído 

11. Transferências instantâneas MB WAY  € 0,15 € 0,00 

   

(1) Comissão de processamento de transação internacional: preço atual = 2,10%; novo preço = 2,50% 
 

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço 
Entrada 

em 
vigor  

4. Cheques (Particulares)       

4.1. Requisição e entrega de módulos de cheque 

  
  
07/05/21 

5 Cheques cruzados à ordem standard com data de val idade 

Balcão € 12,00 € 13,50 

Telefone com operador € 12,00 € 13,50 

Telefone sem operador € 8,50 € 10,00 

10 Cheques cruzados à ordem standard com data de va lidade 

Balcão € 20,50 € 23,50 

Telefone com operador € 20,50 € 23,50 

Telefone sem operador € 17,00 € 20,00 

Em linha / dispositivo móvel € 17,00 € 20,00 

20 Cheques cruzados à ordem standard com data de va lidade 

Balcão € 37,50 € 43,50 

Telefone com operador € 37,50 € 43,50 

Telefone sem operador € 34,00 € 40,00 

Em linha / dispositivo móvel  € 34,00 € 40,00 

ATM € 34,00 € 40,00 

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor      
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Descrição da Comissão (cont. Capítulo 4)  Preço Atual  Novo Preço  
Entrada 

em 
vigor  

5 Cheques não cruzados à ordem standard com data de  validade 

07/05/21 

Balcão € 21,50 € 24,00 

Telefone com operador € 21,50 € 24,00 

10 Cheques não cruzados à ordem standard com data d e validade 

Balcão € 39,00 € 44,00 

Telefone com operador € 39,00 € 44,00 

20 Cheques não cruzados à ordem standard com data d e validade 

Balcão € 74,00 € 84,00 

Telefone com operador € 74,00 € 84,00 

   

4.2. Outros serviços com cheques      

2. Devolução de cheque - a cobrar ao sacador € 40,00 € 50,00 

6. Pedido de remoção da lista de utilizadores de risco € 120,00 € 135,00 

7. Pedido de celebração de uma nova convenção de cheque € 120,00 € 135,00 

8. Por pedido de justificação € 60,00 € 70,00 

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor       

 
 
 
 
 
 

Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço 
Entrada 

em 
vigor 

5. Transferências (Particulares)        

5.1. Ordens de transferência  

2.2 Transferência a crédito NÃO SEPA + (restantes s ituações)  

Até 150 euros ao balcão € 15,00 € 20,00 07/05/21 

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor       
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Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço 
Entrada 

em 
vigor 

7. Prestação de serviços (Particulares)       

7.2. Garantias bancárias prestadas   

3. Alteração da garantia bancária ou aval € 160,00 € 170,00 

07/05/21 5. Análise de contratos e elaboração de minuta específica de 
garantia bancária ou aval € 125,00 € 150,00 

7. Declarações de capacidade financeira € 150,00 € 170,00 

7.3. Outros serviços 

NBnetwork (serviço de Internet Banking) 

1. Comissão mensal de utilização do serviço €0 / € 9,00 €0 / € 9,90 

07/05/21 

2. Comissão mensal de utilização do nível de serviço 
Premium € 9,00 €0 / € 9,90 

      

Aluguer de cofres - Cofres para guarda de valores (volume)  

Até 20 dm3 € 50,00 € 50,00 

De 21 a 30 dm3 € 62,50 20,1 a 30 dm3: €62,50 

De 31 a 50 dm3 € 96,00 30,1 a 50 dm3: €96 

De 51 a 100 dm3 € 125,00 50,1 a 100dm3: €125 

De 101 a 180 dm3 € 190,00 100,1 a 180 dm3: €190 

De 181 a 1000 dm3 € 500,00 180,1 a 1000dm3: €500 

Caução (Depósito da chave) € 150,00 € 160,00 

        

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor       

 
 
 
 
 

Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço 
Entrada 

em 
vigor 

8. Operações com o estrangeiro (Particulares)       

8.1. Garantias prestadas sobre o estrangeiro   

Garantias bancárias e avales emitidos   

4. Alteração da garantia bancária ou aval € 160,00 € 170,00 

07/05/21 7. Análise de contratos e elaboração de minuta específica de 
garantia bancária € 125,00 € 150,00 

9. Declarações de capacidade financeira € 150,00 € 170,00 

        

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor       
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Intermediação Financeira 
 
 

Descrição da Comissão Preço Atual Novo Preço 
Entrada 

em 
vigor 

1.1.1.1. Operações sobre valores mobiliários em bol sa - Mercado nacional 

07/04/21 

Ordens recebidas e transmitidas com recurso a 
tratamento automático - Balcão > €100 000: 0,30% > €100 000: 0,35% 

1.1.2.1. Transferências internas sem mudança de 
titularidade a) 
1.1.2.2. Transferências de carteiras recebidas de o utras 
IF's (sem mudança de titularidade) a) e b) 

  Inclusão de Notas. 

a) Se a transferência implicar carimbagem, atualização, averbamento e/ou qualquer alteração de valores 
mobiliários fisicamente representados, acresce €0,05 por certificado, com o mínimo de €20. 
b) Se os valores mobiliários a receber forem representados fisicamente aplica-se o preçário dos depósitos de 
valores mobiliários (ponto 1.1.3.) 

1.1.2.3. Transferências para outras IF's sem mudanç a de 
titularidade (Mercado Nacional)    Inclusão de Nota. a) 

a) Se a transferência implicar carimbagem, atualização, averbamento e/ou qualquer alteração de valores 
mobiliários fisicamente representados, acresce €0,05 por certificado, com o mínimo de €20. 

1.1.2.4.  Operações Fora de Bolsa e Transferências com 
mudança de titularidade (Internas e com outras IF's ) no 
Mercado Nacional e Mercados Estrangeiros 

  Inclusão de Nota. a) 

a) Se a operação / transferência implicar carimbagem, atualização, averbamento e/ou qualquer alteração de 
valores mobiliários fisicamente representados, acresce €0,05 por certificado, com o mínimo de €20. 

1.1.3. Depósito e Levantamento de Valores Mobiliári os 

1.1.3.1.1. Depósito de Valores Mobiliários Isento 

Integrados CVM  
2x Preçário Interbolsa 
 
Não integrados CVM  
€30 (por linha de 
Valores Mobiliários) b) 
 
Inclusão de Notas. a) b) 

a) Se depósito/levantamento implicar carimbagem, atualização, averbamento e/ou qualquer alteração de valores 
mobiliários fisicamente representados, acresce €0,05 por certificado, com o mínimo de €20. 
b) A comissão indicada será aplicável por cada 100 certificados por linha de valores mobiliários. 

1.1.3.1.2. Levantamento de Valores Mobiliários   Inclusão de Nota. a) 

a) Se depósito/levantamento implicar carimbagem, atualização, averbamento e/ou qualquer alteração de valores 
mobiliários fisicamente representados, acresce €0,05 por certificado, com o mínimo de €20. 

1.3.1. Distribuição de Rendimentos (Mercado Naciona l e 
Mercados Estrangeiros)   Inclusão de Notas. a) b) 

 a) Inclui Reinvestimento de Dividendos e "Stock Dividends". 
 b) Se a distribuição de rendimentos implicar carimbagem, atualização, averbamento e/ou qualquer alteração de 
valores mobiliários fisicamente representados, acresce €0,05 por certificado, com o mínimo de €20. 

1.3.2. Reembolsos (Mercado Nacional e Mercados 
Estrangeiros)   Inclusão de Nota.a) 

a) Se o Reembolso implicar carimbagem, atualização, averbamento e/ou qualquer alteração de valores mobiliários 
fisicamente representados, acresce €0,05 por certificado, com o mínimo de €20. 

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor   
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Descrição da Comissão  Preço Atual  Novo Preço  
Entrada 

em 
vigor  

1.3.3. Subscrição Pública e outros Eventos (Mercado  
Nacional e Mercados Estrangeiros) 

OPA, OPT, OPV e IPO: 
Aplica-se o preçário de 
operações de bolsa. 

OPA, OPT, OPV, IPO 
e Aquisições 
Potestativas: Aplica-se 
o preçário de 
operações de bolsa. 
 
Inclusão de Notas. a) b) 

07/04/21 

a) OPS e Outros Eventos - para montantes a crédito na conta até €7,50 será cobrado apenas 50% do montante a 
creditar. 
b) Se o Evento implicar carimbagem, atualização, averbamento e/ou qualquer alteração de valores mobiliários 
fisicamente representados, acresce €0,05 por certificado, com o mínimo de €20. 

1.4. Diversos  

Cartas para Assembleias Gerais € 25,00 Inclusão de Nota.a) 

Submissão de Intenção de Participação em Assembleia s n.a. 
€ 25,00 * 

Inclusão de Nota.a) 

a) Inclui qualquer tipo de Assembleias de Acionistas, Assembleias de Obrigacionistas e/ou Assembleias de 
Participantes de Fundos de Investimento, em Mercado Nacional e Mercados Estrangeiros. 

      

1.1.4. Fundos de Investimento      

1.1.4.2.3. Transferências Internas € 5,00 € 7,50* 

* Mercado Nacional e Estrangeiro     

1.1.4.2.4. Transferências recebidas de outras IF's sem 
mudança de titularidade Isento 

0,50% (mín. €25)* 
Inclusão de Nota.a) 

* Mercado Nacional e Estrangeiro     

a) Se os valores mobiliários a receber forem representados fisicamente aplica-se o preçário dos Depósitos de 
valores mobiliários (ponto 1.1.3.). 

1.1.4.2.5. Transferências para outras IF's 0,50% (mín. €13,50) 
0,50% (mín. €25)* 

Inclusão de Notas. a) b) 

* Mercado Nacional e Estrangeiro     

a) Se os valores mobiliários a transferir forem representados fisicamente, a comissão mínima indicada será 
aplicável por cada 100 certificados por linha de valores mobiliários a transferir.  
b) Se a transferência implicar carimbagem, atualização, averbamento e/ou qualquer alteração de valores 
mobiliários fisicamente representados, acresce €0,05 por certificado, com o mínimo de €20. 

Nota: A todos estes valores acresce o imposto em vigor      

 
 
 


