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17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

17.1. Depósitos à ordem
Taxa anual nominal bruta
Regime fiscal
(TANB)

Contas à ordem

Nota (1)
Nota (2)

0,000%

Outras condições

Juros passíveis
Os juros obtidos estão sujeitos a retenção na fonte de
de IRS - 28,00%
imposto sobre o rendimento, à taxa que estiver em
no Continente e
vigor na data de pagamento de juros.
Madeira;
Nota (1) e (2)
19,60% nos
Açores

Aplicável a todas as contas descritas no capítulo 1 do Folheto de Comissões e Despesas.
Taxas de descobertos bancários: vide capítulo 18.5 Descobertos bancários
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17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

17.2. Depósitos a prazo
Taxa anual nominal bruta
Regime fiscal
(TANB)

Outras condições

Depósitos a taxa fixa
Moeda euro

Conta Poupança Programada 3 anos
3 anos

0,040%

Conta Poupança Programada 3 anos
Júnior
3 anos

0,040%

Juros passíveis
de IRS 28,00% no
Continente e
Madeira;
19,60% nos
Açores
Nota (2)

Nota (1), (2) e (4)
pagamento semestral de juros

Nota (1), (2) e (4)
pagamento semestral de juros

DP Normal
30 e 60 dias

0,000%

90 dias

0,000%

120 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,040%

Conta Poupança Reformado
183 dias

0,050%

365 dias

0,100%

Conta Micro Poupança
1 ano
Conta Rendimento Trimestral
360 dias

NOVO BANCO, SA

Nota (1), (2), (3) e (7)

Juros passíveis
de IRS 28,00% no
Continente e
Madeira;
19,60% nos
Açores
Nota (2)

Nota (1), (2) e (4)

0,050%

Nota (1), (2) e (4)
Os juros são pagos no final de cada prazo contratual
por acumulação ao capital (regime de capitalização).

0,050%

Nota (1) (2) e (4)
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17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

17.2. Depósitos a prazo (cont.)
Taxa anual nominal bruta
Regime fiscal
(TANB)

Outras condições

Depósitos a taxa fixa
Moeda euro

DP 18 MESES TAXA CRESCENTE

DP ANIVERSÁRIO

1º semestre: 0,02%
2º semestre: 0,06%
3º semestre: 0,10%

Idade >25 a ≤30: 0,5918%
Idade >30 a ≤40: 0,3946%
Idade >40 e ≤50: 0,4932%
Idade >50 e ≤60: 0,5918%
Idade >60 e ≤70: 0,4603%
Idade >70 e ≤ 80: 0,5261%

Juros passíveis
de IRS 28,00% no
Continente e
Madeira;
19,60% nos
Açores
Nota (2)

Nota (1), (2) e (4)

Nota (1), (2) e (4)

Depósitos a taxa fixa
Exclusivo para aderentes do novobanco Online, Apps e Linha Direta. Moeda euro
DP NOVOBANCO ONLINE 92 dias

0,050%

DP NOVOBANCO ONLINE 183 dias

0,050%

DP NOVOBANCO ONLINE 360 dias

0,070%

Juros passíveis
de IRS 28,00% no
Continente e
Madeira;
19,60% nos
Açores
Nota (2)

Nota (1), (2) e (5)

Depósitos a taxa fixa
Exclusivo para clientes aderentes às Apps. Moeda euro

DP App

0,05%

DP App Poupança Objetivos

0,07%

NOVO BANCO, SA

Juros passíveis
de IRS 28,00% no
Continente e
Madeira;
19,60% nos
Açores
Nota (2)

Nota (1), (2) e (4)
Os juros serão pagos no vencimento, por crédito na
conta DO.

Nota (1), (2) e (4)
pagamento semestral de juros
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17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

17.2. Depósitos a prazo (cont.)
Taxa anual nominal bruta
Regime fiscal
(TANB)

Outras condições

Depósitos a taxa fixa
Moeda estrangeira
DP Normal - Moeda GBP
30 dias

0,950%

90 dias

1,160%

183 dias

1,370%

365 dias

1,470%

Nota (2), (5), (6) e (7)

DP Normal - Moeda USD
30 dias

1,400%

90 dias

1,510%

183 dias

1,720%

365 dias

1,790%

Nota (2), (5), (6) e (7)

DP Normal - Moeda CHF
30 dias

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%

DP Normal - Moeda SEK
30 dias

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%

DP Normal - Moeda NOK
30 dias

1,050%

90 dias

1,120%

183 dias

1,140%

365 dias

1,230%

Nota (2), (5), (6) e (7)
Juros passíveis
de IRS 28,00% no
Continente e
Madeira;
19,60% nos
Açores
Nota (2)

Nota (2), (5), (6) e (7)

Nota (1), (2), (5) e (7)

DP Normal - Moeda DKK
30 dias

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%

Nota (1), (2), (5) e (7)

DP Normal - Moeda AUD
30 dias

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%
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Nota (2), (5), (6) e (7)
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17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

17.2. Depósitos a prazo (cont.)
Taxa anual nominal bruta
Regime fiscal
(TANB)

Outras condições

Depósitos a taxa fixa
Moeda estrangeira
DP Normal - Moeda NZD
30 dias

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%

Nota (1), (2), (5) e (7)

DP Normal - Moeda CAD
30 dias

1,120%

90 dias

1,310%

183 dias

1,400%

365 dias

1,470%

DP Normal - Moeda MXN
30 dias

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%

Juros passíveis
de IRS 28,00% no
Continente e
Madeira;
19,60% nos
Açores
Nota (2)

Nota (1), (2), (5) e (7)

Nota (1), (2), (5) e (7)

DP Normal - Moeda TRY
30 dias

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%

Nota (1), (2), (5) e (7)

Nota (1)

Arredondamento da taxa de juro: sem arredondamento. Cálculo de juros: base 360 dias, com base no saldo diário do contrato.

Nota (2)

Os juros obtidos estão sujeitos a retenção na fonte de imposto sobre o rendimento, à taxa que estiver em vigor na data de
pagamento de juros.

Nota (3)

É permitido realizar mobilizações antecipadas, totais ou parciais, respeitando o montante mínimo de manutenção.
A mobilização do depósito antes do seu vencimento implica a seguinte penalização: penalização total de juros por cada 365 dias
de antecipação, só serão pagos juros sobre o capital mobilizado se a mobilização ocorrer após o 365º dia de vigência do depósito,
à taxa contratual e pelo número de dias contados a partir do 366º dia, inclusive, até à data da mobilização.

Nota (4)

É permitido realizar mobilizações antecipadas, totais ou parciais, respeitando o montante mínimo de manutenção.
A mobilização do depósito, total ou parcial, implica a penalização total dos juros vincendos e não pagos.

Nota (5)
Nota (6)

A mobilização antes da data de vencimento pressupõe a penalização total de juros.
Arredondamento da taxa de juro: sem arredondamento. Cálculo de juros: base 365 dias, com base no saldo diário do contrato.

Nota (7)

Os juros serão pagos no final do prazo, como regra, na conta à ordem suporte; por indicação do cliente, os juros poderão ser
creditados em regime de capitalização.
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17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

17.3. Outras modalidades de depósito
Taxa anual nominal bruta
Regime fiscal
(TANB)

Outras condições

Depósitos a taxa fixa
Contas poupança associadas à detenção de determinado tipo de depósitos à ordem
Conta 100% Conta 100%
Empregado e GNB
Conta 100% Parceiro e Parceiro +
Conta NB100% 55+
Conta Benfica
Serviço Easy NB SD e TB
Serviço NB RE
Conta NB Seleção

Nota (1)

<5.000€

0,000%

=> 5.000€

0,050%

Conta 360º
Conta Golden Key
Conta Singular
Conta NB 360º Academia
Conta NB 360º Medicos
Conta NB 360 TOC
Conta NB 100% Gold
<5.000€

0,000%

=> 5.000€

0,050%

Conta Nº1
Conta Easy NB

Juros passíveis
de IRS 28,00% no
Continente e
Madeira;
19,60% nos
Açores
Nota (2)

Nota (1)

Nota (1)

<5.000€

0,000%

=> 5.000€

0,050%

Conta Private

0,050%

Nota (1)

< 1.000€

5,000%

Nota (1)

=> 1.000€

0,050%

Conta 100% Dupla Vantagem

Conta 360º Dupla Vantagem
< 2.500€

5,000%

=> 2.500€

0,100%

Conta NB Boas Vindas
Conta NB100% 18.31
Conta NB100% 18.31 Academia

0,000%

Nota (1)

Nota (1)

Nota (1)

Arredondamento da taxa de juro: sem arredondamento. Cálculo de juros: diário e crédito mensal. Saldos repartidos: Os juros são
calculados repartindo o saldo de cada contrato pelos escalões de montante indicados, podendo ser aplicada mais do que uma
taxa consoante o saldo existente no contrato.

Nota (2)

Os juros obtidos estão sujeitos a retenção na fonte de imposto sobre o rendimento, à taxa que estiver em vigor na data de
pagamento de juros.
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários
Taxa anual nominal
(TAN)

Taxa anual efetiva global
(TAEG)

Outras condições

5,5%

13 a 480 meses
Minimo: 10.000€
Máximo: 90% da avaliação e 90%
da Aquisiçao.
Nota (1)

7,0%

13 a 480 meses
Minimo: 10.000€
Máximo: 50% da avaliação.
Nota (2)

1,625%

2,2%

13 a 420 meses
Minimo: 10.000€
Máximo: Máximo: 80% da
avaliação e 90% da Aquisiçao.
Nota (3)

Euribor a 1,3,6 e 12 Meses

--

Nota (10)

Empréstimos a taxa variável

CH Taxa Indexada - Euribor 6M

Euribor 6 m + spread 1,00% a
2,6%

Multiopções associados Taxa
Indexada - Euribor 6M (Outro
Crédito com Garantia
Hipotecária contratado em
simulatâneo com o CH)

Euribor 6 m + spread 2,00% a
3,6%

Regime Deficientes

Leasing
Leasing Habitação
Multisoluções - Euribor 6M
(Crédito Consolidado e Outro
Crédito com Garantia
Habitação)

Euribor 6 m + spread 2,50% a
4,6%

6,6%

13 a 360 meses
Minimo: 10.000€
Máximo: até 60% da avaliação.
Nota (4)

Garagem ou Arrecadação sem
CH associado em simultaneo

Euribor 6 m + spread 3,00% a
4,6%

8,6%

13 a 120 meses
Minimo: 10.000€
Máximo: até 50% da avaliação.
Nota (9)

4,4%

13 a 360 meses
Minimo: 10.000€
Máximo: 75% da avaliação e
Aquisição.
Nota (11)

5,9%

13 a 360 meses
Minimo: 10.000€
Máximo: 50% da avaliação.
Nota (12)

6,1%

Até 24 meses
Minimo: n.a.
Máximo: De acordo com o
Contrato Promessa de Compra e
Venda até 40% da Avaliação.
e 90% da Aquisiçao.
Nota (8)

CH Estrangeiros Não
Residentes Taxa Indexada Euribor 6M

Euribor 6 m + spread 1,20% a
1,8%

Estrangeiros Não Residentes
Multiopções associados Taxa
Indexada - Euribor 6M (Outro
Crédito com Garantia
Hipotecária contratado em
simulataneo com o CH)

Euribor 6 m + spread 2,20% a
2,8%

Crédito Sinal

NOVO BANCO, SA
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários (cont.)
Taxa anual nominal
(TAN)

Taxa anual efetiva global
(TAEG)

Outras condições

6,5%

Prazo da taxa fixa 2, 3, 4, 5, 10,
15, 20, 25 e 30 anos
Prazo Maximo: 480 meses
Prazo minimo maior ou igual ao
periodo Tx Fixa
Minimo: 10.000€
Máximo: 90% da avaliação e 90%
da Aquisiçao.
Nota (5)

8,1%

Prazo da taxa fixa 2, 3, 4, 5, 10,
15, 20, 25 e 30 anos
Prazo Maximo: 480 meses
Prazo minimo maior ou igual ao
período Tx Fixa
Minimo: 10.000€
Máximo: Até 50% da avaliação.
Nota (6)

7,7%

Prazo da taxa fixa 2, 3, 4, 5, 10,
15, 20, 25 e 30 anos
Prazo Maximo: 360 meses
Prazo minimo maior ou igual ao
período Tx Fixa
Minimo: 10.000€
Máximo: Até 60% da avaliação.
Nota (7)

5,4%

Prazo da taxa fixa 2, 3, 4, 5, 10,
15, 20, 25 e 30 anos
Prazo Maximo: 480 meses
Prazo minimo maior ou igual ao
periodo Tx Fixa
Minimo: 10.000€
Máximo: 75% da avaliação ou
aquisição
Nota (13)

7,0%

Prazo da taxa fixa 2, 3, 4, 5, 10,
15, 20, 25 e 30 anos
Prazo Maximo: 480 meses
Prazo minimo maior ou igual ao
período Tx Fixa
Minimo: 10.000€
Máximo: Até 50% da avaliação.
Nota (14)

Empréstimos a taxa fixa

CH - Taxas Fixas

Taxa fixa + spread 1,00% a 2,6%

Multiopções associados -Taxa
Fixa (Outro Crédito com
Taxa fixa + spread 2,00% a 3,6%
Garantia Hipotecária contratado
em simulataneo com o CH)

Multisoluções - TaxaFixa
(Crédito Consolidado e Outro
Crédito com Garantia
Hipotecária)

CH Estrangeiros Não
Residentes - Taxas Fixas

Taxa fixa + spread 3,00% a 4,6%

Taxa fixa + spread 2,00% a 3,6%

Estrangeiros Não Residentes
Multiopções associados -Taxa
Taxa fixa + spread 3,00% a 3,6%
Fixa (Outro Crédito com
Garantia Hipotecária contratado
em simulataneo com o CH)
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários (cont.)
Notas Gerais

As taxas apresentadas são representativas.
Euribor aplicada em janeiro de 2023, de acordo com a média das taxas euribor diárias de dezembro de 2022.
Indexante apurado tendo por base a média aritmética simples das taxas Euribor 6 meses dos dias úteis do mês anterior
ao período de contagem de juros, base 360 dias, arredondadas à milésima de ponto percentual mais próxima. Cálculo de
juros: admitindo sempre um mês com 30 dias e um ano de 360 dias (base: 30/360), de acordo com DL 74-A/2017.
Empréstimos amortizados em Prestações Constantes de Capital e Juros.
Para a atribuição do Credito é obrigatória a subscrição de Conta à Ordem no novobanco, Seguros de Vida para todos os
titulares e Seguro de Imóvel, podendo os mesmos serem adquiridos por prestador distinto do mutuante.
A taxa fixa é determinada pelo banco e o seu cálculo está sujeito à evolução do mercado. Esta taxa, acrescida de spread
mantém-se inalterada durante o prazo fixado, após este prazo passa a aplicar-se ao empréstimo a taxa variável indexada
à Euribor a 12 meses acrescida do spread contratado. A taxa fixa aplicada cada contratato é a que vigora 2 dias antes da
escritura, pubicada no site da Internet do novobanco no menu de ajuda do simulador de Crédito Habitação.
Regime fiscal aplicável:
Habitação própria permanente: dedução à coleta do IRS dos juros e amortizações de capital do empréstimo até ao limite
anual e legalmente definido;
Empréstimos que se destinem a habitação própria permanente e secundária independentemente da finalidade e do regime
de crédito: isenção do imposto do selo sobre os juros;
Transferências de crédito habitação: isenção do imposto do selo sobre a utilização do crédito.

Nota (1)

TAEG calculada com base numa TAN de 4,760% (Euribor 6 m de 2,560% spread de 2,20%); Prestação de €783,38; Total
Imputado ao Consumidor: €298.919,06 para um empréstimo padrão de 150.000 euros a 30 anos, para 1 titular com 30
anos de idade e rácio financiamento/garantia de 80%, num total de 360 prestações, LTV com garantia hipotecária.
TAEG inclui Comissões bancárias iniciais e comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre a
utilização de crédito, custos de formalização do crédito e prémios de seguros (Vida e Multirriscos).

Nota (2)

TAEG calculada com base numa TAN de 5,760% (Euribor 6 m de 2,560% e spread de 3,20%); Prestação de €58,42; Total
Imputado ao Consumidor: €22.684,68 para um empréstimo padrão de 10.000 euros a 30 anos, para 1 titular com 30 anos
de idade e rácio global financiamento/garantia de 80%, num total de 360 prestações, LTV com garantia hipotecária.
TAEG inclui: Comissões bancárias iniciais e comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre
a utilização de crédito, custos de formalização do crédito, prémios de seguros (Vida e Multirriscos).

Nota (3)

TAEG calculada com base numa TAN de 1,625% (taxa base corresponde a 65% da taxa de refinanciamento do
Eurosistema publicada pelo Banco Central Europeu) para um empréstimo padrão de 150.000 euros a 30 anos, para 1
titular com 30 anos de idade e rácio financiamento/garantia de 80%.
Total Imputado ao Consumidor: €204.917,94; Prestação de €526,73.
TAEG inclui: Comissões bancárias iniciais e comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre
a utilização de crédito, custos de formalização do crédito, prémios de seguros (Vida e Multirriscos).

Nota (4)

TAEG calculada com base numa TAN de 5,560% (Euribor 6 m de 2,560% e spread de 3,00%); Prestação de €571,56;
Total Imputado ao Consumidor: €223.624,41. Calculada para um empréstimo de €100.000 a 30 anos, num total de 360
prestações para 1 titular com 30 anos de idade, LTV de 60%, com garantia hipotecária.
TAEG inclui: Comissões bancárias iniciais e comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre
a utilização de crédito, custos de formalização do crédito, prémios de seguros (Vida e Multirriscos).
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários (cont.)
Nota (5)

TAEG calculada com base numa TAN de 5,738% nos primeiros 5 anos (taxa fixa a 5 anos acrescida de spread de 2,20%)
para um empréstimo padrão de 150.000 euros a 30 anos, para 1 titular com 30 anos de idade e rácio
financiamento/garantia de 80%, num total de 360 prestações, LTV com garantia hipotecária.
Total Imputado ao Consumidor: €332.113,64; Prestação de €874,22.
TAEG inclui: Comissões bancárias iniciais e comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre
a utilização de crédito, custos de formalização do crédito, prémios de seguros (Vida e Multirriscos).

Nota (6)

TAEG calculada com base numa TAN de 6,738% nos primeiros 5 anos (taxa fixa a 5 anos acrescida de spread de 3,20%)
para um empréstimo padrão de 10.000 euros a 30 anos, para 1 titular com 30 anos de idade e rácio
financiamento/garantia global de 80%, num total de 360 prestações, LTV com garantia hipotecária.
Total Imputado ao Consumidor: €25.097,65; Prestação de €64,78.
TAEG inclui: Comissões bancárias iniciais e comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre
a utilização de crédito, custos de formalização do crédito, prémios de seguros (Vida e Multirriscos).

Nota (7)

TAEG calculada com base numa TAN de 6,538% nos primeiros 5 anos (taxa fixa a 5 anos acrescida de spread de 3,00%)
para um empréstimo padrão de 100.000 euros a 30 anos, para 1 titular com 30 anos de idade e rácio
financiamento/garantia de 60%, num total de 360 prestações, LTV com garantia hipotecária.
Total Imputado ao Consumidor: €247.537,72; Prestação de €634,57.
TAEG inclui: Comissões bancárias iniciais e comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre
a utilização de crédito, custos de formalização do crédito, prémios de seguros (Vida e Multirriscos).

Nota (8)

TAEG calculada com base numa TAN de 4,760% (Euribor 6 m de 2,560% spread de 2,20%); Prestação de €99,17
composta apenas de juros; Total Imputado ao Consumidor: €27.943,83. Calculada para um empréstimo de € 25.000 a 2
anos, num total de 24 prestações, com carência de capital de 23 meses, para 1 titular com 30 anos de idade com garantia
de livrança. Este emprestimo assume as condições contratadas do Emprestimo principal de crédito habitação e será
liquidado totalmente a quando da formalização do Crédito Habitação principal. Todas as Comissões iniciais estão
associadas ao empréstimo principal e não ao Crédito Sinal.
TAEG inclui: juros, comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre a utilização de crédito e
Seguro Vida associado

Nota (9)

TAEG calculada com base numa TAN de 5,710% (Euribor 6 m de 2,560% e spread de 3,15%); Prestação de €328,71;
Total Imputado ao Consumidor: €43.445,92. Calculada para um empréstimo de €30.000 a 10 anos, num total de 120
prestações, LTV de 50%, para 1 titular com 30 anos de idade e com garantia hipotecária.
TAEG inclui: Comissões bancárias iniciais e comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre
a utilização de crédito, custos de formalização do crédito, prémios de seguros (Vida e Multirriscos).

Nota (10)
Nota (11)

Oferta suspensa temporáriamente.
TAEG calculada com base numa TAN de 3,960% (Euribor 6 m de 2,560% e spread de 1,40%); Prestação de €712,67;
Total Imputado ao Consumidor: €264.481,93. Calculada para um empréstimo de €150.000 a 30 anos, num total de 360
prestações, LTV de 75%, com garantia hipotecária.
TAEG inclui: Comissões bancárias iniciais e comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre
a utilização de crédito, custos de formalização do crédito e prémio de seguro Multirriscos.

Nota (12)

TAEG calculada com base numa TAN de 4,960% (Euribor 6 m de 2,560% e spread de 2,40%); Prestação de €53,44; Total
Imputado ao Consumidor: €20.213,77. Calculada para um empréstimo de €10.000 a 30 anos, num total de 360
prestações, LTV de 75%, com garantia hipotecária.
TAEG inclui: Comissões bancárias iniciais e comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre
a utilização de crédito, custos de formalização do crédito e prémio de seguro Multirriscos.
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários (cont.)
Nota (13)

TAEG calculada com base numa TAN de 4,938% (Taxa Fixa 5 anos e spread de 1,40%); Prestação de €799,56; Total
Imputado ao Consumidor: €295.762,36. Calculada para um empréstimo de €150.000 a 30 anos, num total de 360
prestações, LTV de 75%, com garantia hipotecária.
TAEG inclui: Comissões bancárias iniciais e comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre
a utilização de crédito, custos de formalização do crédito e prémio de seguro Multirriscos.

Nota (14)

TAEG calculada com base numa TAN de 5,938% (Taxa Fixa 5 anos e spread de 2,40%); Prestação de €59,56; Total
Imputado ao Consumidor: €22.504,75. Calculada para um empréstimo de €10.000 a 30 anos, num total de 360
prestações, LTV de 75%, com garantia hipotecária.
TAEG inclui: Comissões bancárias iniciais e comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre
a utilização de crédito, custos de formalização do crédito e prémio de seguro Multirriscos.
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.2. Crédito pessoal
Taxa anual nominal
(TAN)

Taxa anual efetiva global
(TAEG)

Outras condições

Eur a 1,3,6 e12m

--

Nota (1i)

11,5%

Prazo: 6 a 84 meses
Mínimo: 5.000€
Máximo: 75.000€
Nota (1b) (1j)

11,6%

Prazo: 6 a 72 meses
Mínimo: 5.000€
Máximo: 15.000€
Nota: (1c)

11,3%

Prazo: 6 a 60 meses
Mínimo: 2.000€
Máximo: 4.999€
Nota (1d)

11,2%

Prazo: 6 a 60 meses
Mínimo: 2.000€
Máximo: 4.999€
Nota (1k)

Empréstimos a taxa variável
Leasing
Leasing Equipamento
(excluindo viaturas)

Empréstimos a taxa fixa
Crédito ao consumo

Crédito Pessoal Standard

Crédito Pessoal Standard
Online

Crédito Pessoal Essencial

Crédito Pessoal Essencial
Online

6,450% a 8,600%

6,450% a 8,40%

8,70% a 9,20%

8,70% a 9,15%

Crédito Pessoal Flexível

6,450% a 8,600%

11,5%

Prazo: 24 a 60 meses
Mínimo: 5.000€
Máximo: 75.000€
Nota (1e)

Crédito Colateral

2,000% a 5,500%

7,9%

Prazo: 6 a 84 meses
Mínímo: 2.500€
Máximo: 75.000€
Nota (1a)

10,9%

Prazo: 6 a 84 meses
Mínimo: 500€
Máximo: 30.000€
Nota (1f)

6,0%

Prazo: 6 a 120 meses
Mínimo: 1.000€
Máximo: 64.000€
Nota (1g)

11,9%

Prazo: 12 a 84 meses
Mínimo: 1.000€
Máximo: 75.000€
Nota (1h)

Outras Linhas de Crédito ao
Consumo Especificas
Crédito Pessoal Oferta Não
Financeira e Oferta Não
Finaceira Online

0,000% a 6,500%

Crédito Consumo Universitário
Credito Universitário Vida
Académica

Credito Universitário Vida
Futura
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.2. Crédito pessoal (cont.)
Notas Gerais

As taxas apresentadas são representativas.
As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos, de acordo com o Decreto-Lei nº 133/2009 e Instrução 13/2013
do Banco de Portugal.
Indexante: nos empréstimos a taxa variável, a Euribor utilizada corresponde à média aritmética simples das taxas Euribor
1, 3, 6 ou 12 meses que vigoraram nos dias úteis do mês (de calendário) anterior.
Arredondamento da taxa de juro: no valor do indexante, antes da adição do spread (artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 240/2006,
de 22 de dezembro) e obrigatoriamente à milésima da seguinte forma:
i) por excesso, quando a 4ª casa decimal é igual ou superior a cinco;
ii) por defeito, quando a 4ª casa decimal é inferior a cinco.
Cálculo de juros: admitindo sempre um mês com 30 dias e um ano de 360 dias (base: 30/360).
Regime fiscal aplicável:
Crédito Pessoal: imposto do selo sobre juros de 4%.
O Preçário de Crédito ao Consumo é aplicável a clientes com residência não habitual em Portugal.
Para os contratos celebrados até 27/06/2022, inclusive, e que prevejam a libertação de tranches após essa data,
o ISUC deverá ser calculado sem o agravamento previsto no OE2022.

Nota (1a)

TAEG calculada com base numa TAN de 5,500%, para um crédito de 20.000 euros a 84 meses e inclui Encargo de
Documentação de Crédito, respetivos impostos de selo sobre juros e comissões e imposto sobre utilização de crédito.

Nota (1b)

TAEG calculada com base numa TAN de 8,650%, para um crédito de 10.000 euros a 84 meses e inclui Encargo de
Documentação de Crédito, respetivos impostos de selo sobre juros e comissões e imposto sobre utilização de crédito.
Para prazos superiores a 84 meses, as Taxas referenciadas podem aumentar 1,5 p.p.

Nota (1c)

TAEG calculada com base numa TAN de 8,40%, para um crédito de 10.000 euros a 72 meses e inclui Encargo de
Documentação de Crédito, respetivos impostos de selo sobre juros e comissões e imposto sobre utilização de crédito.

Nota (1d)

TAEG calculada com base numa TAN de 9,200%, para um crédito de 3.000 euros a 60 meses e inclui imposto de selo
sobre juros e imposto sobre utilização de crédito.

Nota (1e)

TAEG calculada com base numa TAN de 8,650%, para um crédito de 10.000 euros a 84 meses e inclui Encargo de
Documentação de Crédito, respetivos impostos de selo sobre juros e comissões e imposto sobre utilização de crédito.
Para prazos superiores a 84 meses, as Taxas referenciadas podem aumentar 1,5 p.p.

Nota (1f)

TAEG calculada com base numa TAN de 6,500%, para um crédito de 1.000 euros a 36 meses e inclui Encargo de
Documentação de Crédito, respetivos impostos de selo sobre juros e comissões e imposto sobre utilização de crédito.

Nota (1g)

TAEG calculada com base numa TAN de 5,000%, para um crédito de 25.000 euros com 24 meses de carência, 72 meses
amortização e inclui comissão de estudo de processo (se aplicável), imposto de selo sobre juros e imposto sobre
utilização de crédito.

Nota (1h)

TAEG calculada com base numa TAN de 8,900%, para um crédito de 15.000 euros a 84 meses e inclui Encargo de
Documentação de Crédito, respetivos impostos de selo sobre juros e comissões e imposto sobre utilização de crédito.

Nota (1i)
Nota (1j)

Oferta temporáriamente suspensa.
Aplicável à finalidade obras. Se enquadrado no Programa Casa Eficiente 2020, o intervalo de TAN indicada tem uma
bonificação de 0,125%.

Nota (1k)

TAEG calculada com base numa TAN de 9,150%, para um crédito de 3.000 euros a 60 meses e inclui imposto de selo
sobre juros e imposto sobre utilização de crédito.
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.3. Crédito automóvel
Taxa anual nominal
(TAN)

Taxa anual efetiva global
(TAEG)

Outras condições

8,7%

Prazo: 6 a 120 meses
Mínimo: 2.500€
Máximo: 75.000€
Nota (1a) (1e)

4,500% a 8,750%

11,4%

Prazo: 6 a 120 meses
Mínimo: 2.500€
Máximo: 75.000€
Nota (1b) (1e)

2,750%

3,3%

De 12 a 96 meses
Montante até 75.000€
Nota (1c)

Euribor a 1,3,6 e 12 meses +
spread de 1,15% a 2,25%

3,3%

De 12 a 96 meses
Montante até 75.000€
Nota (1d)

Empréstimos a taxa fixa
Crédito Automóvel

Viaturas Novas

4,500% a 6,200%

Viaturas Usadas

Leasing Mobiliário (Viaturas Novas)
Leasing Automóvel Particulares

Empréstimos a taxa variável
Leasing Mobiliário (Viaturas Novas)
Leasing Automóvel
(Particulares)

Notas Gerais

As taxas apresentadas são representativas.
As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos, de acordo com o Decreto-Lei nº 133/2009 e Instrução 13/2013
do Banco de Portugal.
Indexante: nos empréstimos a taxa variável, a Euribor utilizada corresponde à média aritmética simples das taxas Euribor
1, 3, 6 ou 12 meses que vigoraram nos dias úteis do mês (de calendário) anterior.
Arredondamento da taxa de juro: no valor do indexante, antes da adição do spread (artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 240/2006,
de 22 de dezembro) e obrigatoriamente à milésima da seguinte forma:
i) por excesso, quando a 4ª casa decimal é igual ou superior a cinco;
ii) por defeito, quando a 4ª casa decimal é inferior a cinco.
Cálculo de juros: admitindo sempre um mês com 30 dias e um ano de 360 dias (base: 30/360).
Regime fiscal aplicável:
Crédito automóvel: imposto do selo sobre juros de 4%;
Leasing: IVA (23% / 22% / 16%) sobre rendas (capital e juros) e encargos.
O Preçário de Crédito ao Automóvel é aplicável a clientes com residência não habitual em Portugal.
Para os contratos celebrados até 27/06/2022, inclusive, e que prevejam a libertação de tranches após essa data,
o ISUC deverá ser calculado sem o agravamento previsto no OE2022.

Nota (1a)

TAEG calculada com base numa TAN de 6,200%, para um crédito de 20.000 euros a 84 meses e inclui Encargo de
Documentação de Crédito, respetivos impostos de selo sobre juros e comissões e imposto sobre utilização de crédito.

Nota (1b)

TAEG calculada com base numa TAN de 2,75%, para um crédito de 23 400 euros a 60 meses, com rendas mensais
antecipadas. Entrada inicial de 7 020 euros (30%) e valor residual de 2 340 euros (10%). Não incluído no âmbito do DecLei nº 227/2012 de 25 de outubro. Inclui comissão montagem de contrato de 227,55 euros.

Nota (1c)

TAEG calculada com base numa TAN de 2,824% (média mensal da Euribor a 1 mês de setembro de 2022 e spread de
2,25%), para um crédito de 23 400 euros a 60 meses, com rendas mensais antecipadas. Entrada inicial de 7 020 euros
(30%) e Valor Residual de 2 340 Euros (10%). Não Incluido no âmbito do Dec-Lei nº 227/2012 de 25 de novembro. Inclui
comissão montagem de contrato de 227,55 euros.

Nota (1d)

TAEG calculada com base numa TAN de 2,824% (média mensal da Euribor a 1 mês de setembro de 2022 e spread de
2,25%), para um crédito de 23 400 euros a 60 meses, com rendas mensais antecipadas. Entrada inicial de 7 020 euros
(30%) e Valor Residual de 2 340 Euros (10%). Não Incluido no âmbito do Dec-Lei nº 227/2012 de 25 de novembro. Inclui
comissão montagem de contrato de 227,55 euros.

Nota (1e)

Se o financiamento for para viaturas automóveis enquadras na mobilidade verde (elétricos, plug-in, híbridos elétricos e
híbridos não elétricos), o intervalo de TAN indicada tem uma bonificação de 1%.
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.4. Linhas de crédito e contas correntes

Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva global
(TAEG) / Taxa anual efetiva
(TAE)

Outras condições

15,7%

Prazo 12 meses
Mín: 5.000€
Máx: sem limite de montante
Nota (1)

Contas Correntes Bancárias
Euribor 12 meses +
spread 5,000% a 9,000%

Conta Corrente

Notas Gerais

As taxas apresentadas são representativas.
Arredondamento da taxa de juro à milésima da seguinte forma: se a quarta casa decimal é igual ou superior a cinco, o
arredondamento é feito por excesso; se a 4ª casa decimal é inferior a cinco, o arredondamento é feito por defeito, de
acordo com o disposto no artº 4º do DL 240/2006.
Cálculo de juros: admitindo sempre um mês com 30 dias e um ano de 360 dias (base: 30/360).
Regime fiscal aplicável: imposto do selo de 4% sobre comissões; imposto do selo de 4% sobre os juros cobrados.
Poderá ainda haver lugar à cobrança de imposto sobre o valor acrescentado (IVA 23% / 22% / 16%), aplicado às
despesas de deslocação para entrega de títulos de distrate e à comissão de 2ª via de contrato. A taxa de IVA nas Regiões
Autónomas da Madeira é de 22% e nos Açores é de 16%.

Nota (1)

Operações de crédito ao consumo (DL133/2009): imposto do selo sobre utilização de crédito (ISUC) de 0,1410%.
Operações de crédito excluidas do DL133/2009: imposto do selo sobre utilização de crédito (ISUC) de 0,04%.
Comissões por conta corrente: consultar secção 2.4. Linhas de crédito e contas correntes.
TAEG calculada com base numa TAN de 8,018% (média aritmética da Euribor a 12 meses de dezembro de 2022
(3,018%), na base 360 dias, com revisão anual, arredondada à milésima e acrescida de spread de 5,00%), para um
crédito de 5.000 euros a 12 meses.
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)
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18.5. Descobertos bancários

Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva global
(TAEG) / Taxa anual efetiva
(TAE)

Outras condições

Descoberto bancário associado a contas de depósito
Facilidade de Descoberto
- Contas Deposito à ordem

11,800%

14,9%

Mín: sem limite de montante
Máx: sem limite de montante
Nota (1) e (2)

- Solução Ordenado s/ Contas
Pacote

14,000%

15,6%

Mín: 300€
Máx: 10.000€
Nota (1) e (2)

- Ultrapassagem de Crédito

15,700%

n/a

- Descoberto Acidental

15,700%

n/a

Ultrapassagem de Crédito

Notas Gerais

Nota (1)

As taxas apresentadas são representativas.
Regime fiscal aplicável: imposto do selo de 4% sobre comissões; imposto do selo de 4% sobre os juros cobrados.
Operações de crédito ao consumo (DL133/2009): imposto do selo sobre utilização de crédito (ISUC) de 0,1410%.
Operações de crédito excluidas do DL133/2009: imposto do selo sobre utilização de crédito (ISUC) de 0,04%.
Comissões por descoberto bancário: consultar secção 2.5. Descobertos bancários.
TAEG calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 1.500 euros e um prazo de 3 meses
renováveis, de acordo com os pressupostos definidos pelo DL 133/2009.
As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o Decreto-Lei nº 133/2009 e Instrução 13/2013
do Banco de Portugal).

Nota (2)

Arredondamento da taxa de juro à milésima da seguinte forma: se a quarta casa decimal é igual ou superior a cinco, o
arredondamento é feito por excesso; se a 4ª casa decimal é inferior a cinco, o arredondamento é feito por defeito, de
acordo com o disposto no artº 4º do DL 240/2006.
Cálculo de juros: admitindo sempre um mês com 30 dias e um ano de 360 dias (Base: 30/360).
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)
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18.6. Cartões de crédito
Taxa anual nominal
(TAN)

Taxa anual efetiva global
(TAEG)

Outras condições

Cartão Verde Visa

8,400%

11,8%

Mín: 500€
Máx:5.000€
Nota (1)

Cartão Branco

0,000%

10,6%

Mín: 600€
Máx: 2.000€
Nota (1)

Cartão Gold Visa

11,150%

15,8%

Mín: 1.750€
Máx: 25.000€
Nota (2)

Cartão Platinum 360º Visa

11,150%

15,9%

Mín: 15.000€
Máx: 40.000€
Nota (3)

Cartão Platinum Visa

11,150%

15,9%

Mín: 15.000€
Máx: 450.000€
Nota (3)

Notas Gerais

Taxas de juro aplicáveis a novos contratos celebrados a partir de 01 de outubro 2022.
As taxas apresentadas são representativas.
As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o Decreto-Lei nº 133/2009 e Instrução 13/2013
do Banco de Portugal).
Arredondamento da taxa de juro: Instrução 13/2013 BdP: a TAEG é expressa com a precisão de uma casa decimal. Se a
décima sucessiva for superior ou igual a 5, a primeira décima é acrescida de 1.
Cálculo de juros: 30/360 (Instrução 13/2013 BdP).
Regime fiscal aplicável: a TAN acresce imposto do selo (4%). O não pagamento da totalidade do saldo utilizado implica
que, ao capital em dívida, seja aplicado 0,2115% a título de imposto sobre utilização de crédito.
O não pagamento do montante correspondente ao mínimo obrigatório a pagar ou ao valor do montante fixo, indicado no
extrato de conta-cartão, implica que à taxa de juro acresça uma taxa moratória de 3% ao ano.

Nota (1)

TAEG calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 1.500 euros a 12 meses, considerando
um período de crédito sem juros (free-float).

Nota (2)

TAEG calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 1.750 euros a 12 meses, considerando
um período de crédito sem juros (free-float).

Nota (3)

TAEG calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 12.500 euros a 12 meses,
considerando um período de crédito sem juros (free-float).
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.6. Cartões de crédito (cont.)

Taxa anual nominal
(TAN)

Taxa anual efetiva global
(TAEG)

Outras condições

Cartão Verde VISA

8,150%

n.a

Mín: 75€
Máx.: n.a.
Nota (1)

Restantes cartões exceto
Cartão Branco

9,900%

n.a

Mín: 75€
Máx.: n.a.
Nota (1)

Pagamento a Prestações

Nota (1)

Cálculo de juros: Primeira prestação: Act/360, prestações seguintes: 30/360 (Instrução 13/2013 BdP).
Regime fiscal aplicável: a TAN acresce imposto do selo (4%).
Em determinados terminais de pagamento automático devidamente identificados, tendo como comprovativo o talão de
pagamento, para os "Pagamentos a Prestações", poderá selecionar-se para alguns prazos, a taxa de juro zero.
As compras especiais estão disponíveis para os cartões de crédito novobanco, exceto para o cartão Branco.
Os Pagamentos a Prestações estão sujeitos a Imposto do Selo sobre Utilização de Crédito (ISUC), cobrado no momento
da sua constituição, de acordo com as taxas legais em vigor.
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.7. Outros créditos a particulares
Taxa anual nominal
(TAN)

Taxa anual efetiva global
(TAEG)

Outras condições

Outros créditos a particulares (fora do âmbito do DL nº 133/2009)
Empréstimos a taxa variável
Leasing
Leasing Imobiliário exceto
Habitação
Leasing Automóvel (Viaturas
Novas)

Leasing Equipamento
(excluindo viaturas)

Eur a 1,3,6 e 12 Meses

--

Nota (1d)

Euribor a 1,3,6 e 12 meses +
spread de 1,15% a 4,0%

5,0%

De 12 a 96 meses
Montantes a partir de 75.001€
Nota (1e)

Eur a 1,3,6 e 12m

--

Nota (1f)

8,947%

Prazo: 6 a 120 meses
Mínimo: 75.001€
Máximo: sem limite de montante
Nota (1a)

6,379%

Prazo: 6 a 120 meses
Mínimo: 75.001€
Máximo: sem limite de montante
Nota (1b) (1h)

4,500% a 8,750%

9,110%

Prazo: 6 a 120 meses
Mínimo: 75.001€
Máximo: sem limite de montante
Nota (1c) (1h)

2,75%

3,30%

De 12 a 96 meses
Montantes a partir de 75.001€
Nota (1g)

Empréstimos a taxa fixa
Financiamento Standard

6,450% a 8,600%

Financiamento Automóvel

Viaturas Novas

4,500% a 6,200%

Viaturas Usadas

Leasing Automóvel
(Viaturas Novas)

Nota

As taxas apresentadas são representativas.
As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos, de acordo com o Decreto-Lei nº 220/94.
Arredondamento da taxa de juro: no valor do indexante, antes da adição do spread (artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 240/2006,
de 22 de dezembro) e obrigatoriamente à milésima da seguinte forma:
i) por excesso, quando a 4ª casa decimal é igual ou superior a cinco;
ii) por defeito, quando a 4ª casa decimal é inferior a cinco.
Cálculo de juros: admitindo sempre um mês com 30 dias e um ano de 360 dias (base: 30/360).
Regime fiscal aplicável:
Crédito Pessoal: imposto do selo sobre juros de 4%.
Empréstimo padrão: empréstimo reembolsado, desde o início, em prestações constantes de capital e juros.
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.7. Outros créditos a particulares (cont.)
Nota (1a)

TAE calculada com base numa TAN de 8,600%, para um crédito de 100.000 euros a 120 meses e inclui Encargo de
Documentação de Crédito, respetivos impostos de selo sobre juros e comissões e imposto sobre utilização de crédito.

Nota (1b)

TAE calculada com base numa TAN de 6,200%, para um crédito de 100.000 euros a 120 meses e inclui Encargo de
Documentação de Crédito, respetivos impostos de selo sobre juros e comissões e imposto sobre utilização de crédito.

Nota (1c)

TAE calculada com base numa TAN de 8,750%, para um crédito de 100.000 euros a 120 meses e inclui Encargo de
Documentação de Crédito, respetivos impostos de selo sobre juros e comissões e imposto sobre utilização de crédito.

Nota (1d)
Nota (1e)

Oferta temporárimente suspensa.
TAE calculada com base numa TAN de 4,574% (média mensal da Euribor a 1 Mês de setembro de 2022 e spread de
4,000%), para um crédito de 85.000 euros a 60 meses, com rendas mensais antecipadas. Entrada inicial de 8.500 euros
(10%) e valor residual de 17.000 euros (20%). As comissões consideradas para cálculo da TAE encontram-se
discriminadas no Folheto de Comissões e Despesas. Não incluído no âmbito do Dec-Lei nº 227/2012 de 25 de novembro.
Regime fiscal aplicável: IVA (23% / 22% / 16%) sobre rendas (capital e juros) e encargos.

Nota (1f)
Nota (1g)

Oferta temporárimente suspensa.
TAE calculada com base numa TAN de 2,75% para um crédito de 85.000 euros a 48 meses, com rendas mensais
antecipadas. Entrada inicial de 8.500 euros (10%) e valor residual de 17.000 euros (20%). As comissões consideradas
para cálculo da TAE encontram-se discriminadas no Folheto de Comissões e Despesas. Não incluído no âmbito do DecLei nº 227/2012 de 25 de outubro.
Regime fiscal aplicável: IVA (23% / 22% / 16%) sobre rendas (capital e juros) e encargos.

Nota (1h)

Se o financiamento for para viaturas automóveis enquadras na mobilidade verde (elétricos, plug-in, híbridos elétricos e
híbridos não elétricos), o intervalo de TAN indicada tem uma bonificação de 1%.
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19. CONTAS DE DEPÓSITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

19.1. Depósitos à ordem
Taxa anual nominal
bruta (TANB)

Regime fiscal

Outras condições

Contas à ordem
Conta Negócios
Conta Negócios+
Conta Negócios Notariado
Conta Negócios Condomínio
Conta Gestão de Insolvências

0,000%

Conta Mediador

0,150%

Nota (1)

Juros passíveis
de IRC - Taxa Os juros obtidos estão sujeitos a retenção na fonte de
de 25,00% no
imposto sobre o rendimento, à taxa que estiver em
Continente e
vigor para os depósitos à ordem.
Madeira;
Nota (1)
17,50% nos
Açores.

Taxas de descobertos bancários: vide capítulo 20.2 Descobertos bancários
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19. CONTAS DE DEPÓSITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

19.2. Depósitos a prazo
Taxa anual nominal
bruta (TANB)

Regime fiscal

Outras condições

Depósitos a taxa variável
Clientes empresas - Moeda euro

Depósitos a taxa fixa
Clientes empresas - Moeda euro
Conta Poupança Condomínio

365 dias

Nota (1) (2)
Mobilizações antecipadas para fins não previstos
legalmente terão as penalizações previstas em Nota
(4).
Os juros são pagos no final de cada prazo contratual
por acumulação ao capital (regime de capitalização).

0,050%

DP Normal
30 e 60 dias

0,000%

90 dias

0,000%

120 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,040%

Conta Rendimento Trimestral
360 dias

DP 18 MESES TAXA CRESCENTE
540 dias

Juros passíveis
de IRC - 25,00%
no Continente e
Madeira;
17,50% nos
Açores
Nota (2)

Nota (1), (2), (6) e (7)

0,050%

Nota (1), (2) e (5)

1º semestre: 0,02%
2º semestre: 0,06%
3º semestre: 0,10%

Nota (1), (2) e (5)

Depósitos a taxa fixa
Exclusivo para aderentes do novobanco Online, novobanco Online Premium e Linha Direta - Moeda euro
novobanco Online
DP NOVOBANCO ONLINE EMPRESAS
92 dias

0,050%

DP NOVOBANCO ONLINE EMPRESAS
183 dias

0,050%

DP NOVOBANCO ONLINE EMPRESAS
360 dias

0,070%

Juros passíveis
de IRC - 25,00%
no Continente e
Madeira;
17,50% nos
Açores
Nota (2)

Nota (1) e (3)

Depósitos a taxa fixa
Moeda estrangeira
DP Normal - Moeda GBP
30 dias

0,950%

90 dias

1,160%

183 dias

1,370%

365 dias

1,470%

DP Normal - Moeda USD
30 dias

1,400%

90 dias

1,510%

183 dias

1,720%

365 dias

1,790%

NOVO BANCO, SA

Juros passíveis
de IRC - 25,00%
no Continente e
Madeira;
17,50% nos
Açores
Nota (2)

Nota (2), (3), (7) e (8)

Nota (1), (2), (3) e (7)
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19. CONTAS DE DEPÓSITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

19.2. Depósitos a prazo
Taxa anual nominal
bruta (TANB)

Regime fiscal

Outras condições

Depósitos a taxa fixa
Moeda estrangeira
DP Normal - Moeda CHF
30 dias

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%

Nota (1), (2), (3) e (7)

DP Normal - Moeda SEK
30 dias

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%

Nota (1), (2), (3) e (7)

DP Normal - Moeda NOK
30 dias

1,050%

90 dias

1,120%

183 dias

1,140%

365 dias

1,230%

Nota (1), (2), (3) e (7)

DP Normal - Moeda DKK
30 dias

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%

DP Normal - Moeda AUD
30 dias

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%

DP Normal - Moeda NZD
30 dias

Nota (1), (2), (3) e (7)

Juros passíveis
de IRC - 25,00%
no Continente e
Madeira;
17,50% nos
Açores
Nota (2)

Nota (2), (3), (7) e (8)

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%

Nota (1), (2), (3) e (7)

DP Normal - Moeda CAD
30 dias

1,120%

90 dias

1,310%

183 dias

1,400%

365 dias

1,470%

Nota (1), (2), (3) e (7)

DP Normal - Moeda MXN
30 dias

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%

Nota (1), (2), (3) e (7)

DP Normal - Moeda TRY
30 dias

0,000%

90 dias

0,000%

183 dias

0,000%

365 dias

0,000%
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19. CONTAS DE DEPÓSITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

19.2. Depósitos a prazo
Nota (1)
Nota (2)

Arredondamento da taxa de juro: sem arredondamento.
Cálculo de juros: base 360 dias, com base no saldo diário do contrato.
Os juros obtidos estão sujeitos a retenção na fonte de imposto sobre o rendimento, à taxa que estiver em vigor na data de
pagamento de juros.

Nota (3)
Nota (4)

A mobilização antes da data de vencimento pressupõe a penalização total de juros.
É permitido realizar mobilizações antecipadas, totais ou parciais, respeitando o montante mínimo de manutenção.
A mobilização do depósito antes do seu vencimento implica a seguinte penalização: penalização total de juros por cada 90 dias
de antecipação, só serão pagos juros sobre o capital mobilizado se a mobilização ocorrer após o 90º dia de vigência do depósito,
à taxa contratual e pelo número de dias contados a partir do 91º dia, inclusive, até à data da mobilização.

Nota (5)

É permitido realizar mobilizações antecipadas, totais ou parciais, respeitando o montante mínimo de manutenção.
A mobilização do depósito, total ou parcial, implica a penalização total dos juros vincendos e não pagos.

Nota (6)

É permitido realizar mobilizações antecipadas, totais ou parciais, respeitando o montante mínimo de manutenção.
A mobilização do depósito antes do seu vencimento implica a seguinte penalização: penalização total de juros por cada 365 dias
de antecipação, só serão pagos juros sobre o capital mobilizado se a mobilização ocorrer após o 365º dia de vigência do
depósito, à taxa contratual e pelo número de dias contados a partir do 366º dia, inclusive, até à data da mobilização.

Nota (7)

Os juros serão pagos no final do prazo, como regra, na conta à ordem suporte; por indicação do cliente, os juros poderão ser
creditados em regime de capitalização.

Nota (8)

Arredondamento da taxa de juro: sem arredondamento. Cálculo de juros: base 365 dias, com base no saldo diário do contrato.
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19. CONTAS DE DEPÓSITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

19.3. Outras modalidades de depósito
Taxa anual nominal
bruta (TANB)

Regime fiscal

Outras condições

Depósitos a taxa fixa
Contas poupança associadas à detenção de determinado tipo de depósitos à ordem
Conta Negócios Poupança
< 5.000€

0,000%

=> 5.000€

0,050%

Nota (1)
Detentores da Solução Negócios.

Conta Gestão de Insolvências Poupança
< 5.000€

0,000%

=> 5.000€

0,050%

Conta Negócios+ Poupança
< 5.000

0,000%

=> 5.000€

0,050%

Nota (1)
Detentores da Conta Gestão de Insolvências
Juros passíveis
de IRC - 25,00%
no Continente e
Madeira;
17,50% nos
Açores
Nota (2)

Nota (1)
Detentores da Solução Negócios+.

Conta Negócios Condomínio
< 5.000€

0,000%

=> 5.000€

0,050%

Conta Negócios Notariado
< 5.000€

0,000%

=> 5.000€

0,050%

Nota (1)

Nota (2)

Nota (1)
Detentores de ofertas sectoriais para Negócios.

Nota (1)
Detentores de ofertas sectoriais para Negócios.

Arredondamento da taxa de juro: sem arredondamento.
Cálculo de juros: base 360 dias.
Pagamento de juros mensal, desde que o valor dos juros perfaça, no mínimo, 2,5€ no mês em causa. Saldos repartidos:
Os juros são calculados repartindo o saldo de cada contrato pelos escalões de montante indicados, podendo ser
aplicada mais do que uma taxa consoante o saldo existente no contrato.
Os juros obtidos estão sujeitos a retenção na fonte de imposto sobre o rendimento, à taxa que estiver em vigor na data de
pagamento de juros.
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

Euribor 6 meses +
spread 4,500%

11,866%

Prazo 180 dias.
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1a), (2a), (3) e (4)

10,127%

Prazo máximo 1 ano.
Spread máximo protocolado.
Linha bonificada pelo IFAP.
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1b), (1c), (2b) e (3)

6,961%

Prazo máximo 5 anos.
Montante Mín:1,00€ Máx:
500.000,00€
Nota (1d), (2b) e (3)

9,389%

Prazo Fixo 24 meses.
Montante Mín:10.000,00€
Máx:25.000,00€
Nota (1e), (2b) e (3)

9,557%

Prazo entre 2 e 10 anos.
Montante Mín:25K€ Máx:7,5 M€
Nota (1f), (2b) e (3)

8,306%

Prazo entre 2 e 8 anos.
Montante Mín:n/a Máx:25 M€
Nota (1g), (2b) e (3)

7,838%

Prazo entre 2 e 8 anos.
Montante Mín:n/a Máx:7,5 M€
Nota (1h), (2b) e (3)

8,180%

Prazo máximo 15 anos, incluindo
um período de carência até 4 anos
Montante: Até 75% do Investimento
com um limite de 2.000.000€ Nota
(1i) (2b) e (3)

6,780%

Prazo máximo até 9 anos. O
montante máximo de financiamento
é de 160 mil euros por empresa.
Nota (1j) (2b) e (3)

Empréstimos a taxa variável
1. Conta Corrente
Financiamento de Curto Prazo
2. Linha IFAP - Campanha / Curto Prazo

Financiamento de Curto Prazo

Euribor 6 meses +
spread 4,500%

3. Linha Protocolo Export Investe (Descomercializada)
Financiamento de Médio e
Longo Prazo

Euribor 3 meses +
spread (4,813% a 5,375%)

4. FEI - Linha de Apoio Pequenos Negócios (Descomercializada)

Financiamento de Médio Prazo

Euribor 6 meses +
spread (5,500% a 9,500%)

5. Linha FEI Inovação (Descomercializada)
Financiamento de Médio Prazo

Euribor 1, 3, 6 ou 12 meses +
spread até a 7,500%

6. Linha Global BEI (p/ Financiamento MLP) (Descomercializada)

Financiamento de Médio Prazo

Euribor a 1, 3, 6 e 12 meses +
spread até 5,137%)

7. Linha Global BEI (p/ FEI Inovação) (Descomercializada)

Financiamento de Médio Prazo

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread até 5,137%

8. Linha Apoio à Qualificação da Oferta - Protocolo Turismo de Portugal (TP)

Financiamento de Médio e
Longo Prazo

Euribor 1, 3, 6 ou 12 meses +
spread (5,500% a 14,200%)

9. Linha de Crédito Comércio Investe (Descomercializada)

Financiamento de Médio e
Longo Prazo
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

5,213%

Prazo máximo 6 anos (Linha Micro e
Pequenas Empresas), 4 anos ( Linha
Fundo de Maneio e Investimento
(Dotação "Médio Prazo")), 10 anos
(Linha Fundo de maneio e
Investimento (Dotação "Longo
Prazo")) e Linha Específica
Empresas Elevado Crescimento até
8 anos.
Micro Empresas Montante Mín:1,00€
Máx:25.000,00€
Pequenas Empresas Montante
Mín:1,00€ Máx:50.000,00€
Médias Empresas Montante
Mín:1,00€ Máx:1.000.000,00€ ou
1.500.000,00 € se PME Líder (Linha
Específica Fundo de Maneio e
Investimento e Linha Específica
Empresas de Elevado Crescimento
Nota (1k) e (2b) e (3).

4,769%

Prazo máximo operações = 12 anos.
Carência máxima Capital = 3 anos
Garantia Socieade de Garantia
Mútua (SGM) até 80% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 1,500%
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
trimestral
Nota (1l), (2b) e (3).

5,497%

Poderá ser aplicada à operação uma
modalidade de taxa de Juro fixa
(exceto na sub llinha "Plafond de
Tesouraria" ou variável. Prazo
máximo operações = 10 anos.
Carência máxima Capital = 2 anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 70% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 1,700%
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
trimestral ou no Fim Prazo da
Operação, para o Limite de Crédito
Conta Corrente do "Plafond de
Tesouraria"
Nota (1m), (2b) e (3).

Empréstimos a taxa variável
10. Linha Protocolo PME Crescimento 2015 (Descomercializada)

Financiamento de Médio e
Longo Prazo

Euribor 6 meses +
spread até 4,300%

11. Linha Capitalizar Mais (redenominação da Linha IFD 2016 - 2020)

Financiamento de Médio e
Longo Prazo

Euribor 3, 6 ou12 meses +
spread até 3,400%

12. Linha de Crédito Capitalizar (Descomercializada)

Financiamento de Médio e
Longo Prazo (até 10 anos) e
Limite de Conta Corrente (até 3
anos)
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Euribor 12 meses ou EUR ICE
Swap 1 a 10 anos +
spread até 3,750%
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

6,642%

Prazo máximo operações = 7 anos.
Carência máxima Capital = 2 anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 75% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 3,500%
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
trimestral.
Nota (1n), (2b) e (3).

Empréstimos a taxa variável
13. Protocolo Geral Sociedade Garantia Mútua (SGM)

Protocolo Geral SGM

Euribor 1, 3, 6 ou 12 meses +
spread até 9,500%

14. Linha IFAP - LC Garantida para Armazenagem da Batata (Descomercializada)

Financiamento de Curto Prazo

Euribor 3, 6, 12 meses +
spread 2,900%

5,914%

Prazo máximo 1 ano.
Spread máximo protocolado.
Linha não bonificada.
Montante Mín:n/a Máx:750m€
Nota (1o), (2b) e (3)

8,770%

Prazo máximo 6 anos, ou 10 anos
para financiamentos superiores a
250.000 euros .
Spread máximo protocolado.
Linha bonificada pelo IDE RAM.
Montante Mín:n/a Máx: 4 250 000
euros
Nota (1b), (1o), (2b) e (3)

15. Linha de Crédito com Garantia Mútua INVESTE - RAM 2020

Financiamento de Curto Prazo

Euribor 3, 6 ou 12 meses +
spread 3,400%

16. Linha de Crédito para Apoio à Tesouraria de Empresas afetadas por Incêndios que deflagraram no dia 15 de Outubro de 2017
(Descomercializada)

Financiamento de Curto Prazo

Euribor 3, 6 ou 12 meses +
spread até 3,000%

2,269%

Prazo máximo até 4 anos.
Spread máximo protocolado em
função do Esclão de Risco SGM e
se beneficiário é PME Líder ou Não
Pme Líder
Mont Máx por Emp: 750 000 euros
Nota (1b), (1p), (2b) e (3)

4,115%

Prazo máximo operações = 10 anos.
Carência máxima Capital = 3 anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 80% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 1,500%
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
trimestral
Nota (1q), (2b) e (3).

17. Linha de Crédito para Limpeza da Floresta (Descomercializada)

Financiamento de Médio e
Longo Prazo

NOVO BANCO, SA

Euribor 3 meses +
spread até 4,000%
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

6,118%

Prazo máximo operações = 8 anos.
Carência máxima Capital = 2 anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 75% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 2,000%
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
mensal, trimestral, semestral ou
anual
Nota (1r), (2b) e (3).

2,578%

Poderá ser aplicada à operação uma
modalidade de taxa de Juro fixa
(exceto na linha específica"Plafond
de Tesouraria") ou variável. Prazo
máximo operações = 10 anos.
Carência máxima Capital = 3 anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 70% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 1,350%
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
mensal, trimestral ou semestral ou
no Fim Prazo da Operação, para o
Limite de Crédito Conta Corrente do
"Plafond de Tesouraria"
Nota (1s), (2b) e (3).

2,578%

Poderá ser aplicada à operação uma
modalidade de taxa de Juro fixa
(exceto nas linhas específicas
"Plafond de Tesouraria" e "Covid 19 Plafond Tesouraria") ou variável.
Prazo máximo operações = 10 anos.
Carência máxima Capital = 3 anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 80% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 1,350%
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
mensal, trimestral ou semestral ou
no Fim Prazo da Operação, para os
Limites de Crédito Conta Corrente de
"Plafond de Tesouraria" e "Covid 19 Plafond Tesouraria"
Nota (1t), (2b) e (3).

Empréstimos a taxa variável
18. Linha Apoio Desenvolvimento Negócio 2018 - Start Up

Financiamento de Médio e
Longo Prazo

Euribor 1,3, 6 ou 12 meses +
spread até 3,750%

19. Linha Apoio Desenvolvimento Negócio 2018

Financiamento de Médio e
Euribor 1, 3, 6, 12 meses ou EUR
Longo Prazo (até 10 anos) e
ICE Swap 1 a 10 anos +
Limite de Conta Corrente (até 3
spread até 3,563%
anos)

20. Linha de Crédito Capitalizar 2018 (Descomercializada)

Financiamento de Médio e
Euribor 1, 3, 6, 12 meses ou EUR
Longo Prazo (até 10 anos) e
ICE Swap 1 a 10 anos +
Limite de Conta Corrente (até 3
spread até 3,563%
anos)
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

4,060%

Prazo máximo operações = 10 anos.
Carência máxima Capital = 2 anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 80% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 1,000%
(bonificada). Prestações constantes,
iguais e postecipadas, de
periodicidade mensal, trimestral,
semestral ou anual
Nota (1u), (2b) e (3).

3,256%

Prazo máximo operações = 20 anos.
Carência máxima Capital = 5 anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 80% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de até 1,700%
(bonificada). Prestações constantes,
iguais e postecipadas, de
periodicidade trimestral
Nota (1v), (2b) e (3).

3,256%

Prazo máximo operações = 15 anos.
Carência máxima Capital = 4 anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 80% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de até 1,700%
(bonificada). Prestações constantes,
iguais e postecipadas, de
periodicidade mensal, trimestral,
semestral ou anual
Nota (1v), (2b) e (3).

3,160%

Prazo Máximo operações = 10 anos.
Carência máxima Capital = 3 anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 80% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de até 1,35%.
Linha Bonificada pela IFD.
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
trimestral, semestral ou anual
Nota (1x), (2b) e (3b).

Empréstimos a taxa variável
21. Linha de Crédito Eficiencia Energetica (Descomercializada)

Financiamento de Médio e
Longo Prazo

Euribor 3, 6 ou 12 meses +
spread até 3,00%

22. Linha de Crédito REVIVE

Financiamento de Médio e
Longo Prazo

Euribor 3, 6 ou 12 meses +
spread até 3,50%

23. Linha de Crédito Com Garantia Mútua Capitalizar Turismo 2018 / 2019

Financiamento de Médio e
Longo Prazo

Euribor 3, 6 ou 12 meses / Taxa
Swap Eur (ICE) +
spread até 3,75%

24. Linha de Crédito Capitalizar Mais SI Inovação e SI Inovação Turismo

Financiamento de Médio e
Longo Prazo

NOVO BANCO, SA

Euribor 3, 6 ou 12 meses / Taxa
Swap Eur (ICE) +
spread até 3,06%
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

6,888%

Poderá ser aplicada à operação uma
modalidade de taxa de Juro fixa ou
variável. Prazo máximo operações =
10 anos. Carência máxima Capital =
3 anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 80% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 2%
Prestações constantes, iguais e
postecipadas ou também
antecipadas (na Linha Especifica
"Obrigações Fiscais"), de
periodicidade mensal, trimestral ou
semestral ou Anual.
Possibilidade de as operações
poderem ter uma amortização final
(bullet) no valor máximo equivalente
a 30% do capital mutuado (na Linha
Específica "Sucessão Empresarial e
Incremento de Escala")
Nota (1y), (2b) e (3).

8,040%

Operações renovaveis trimestral,
semestral ou anualmente.Garantia
Sociedade de Garantia Mútua (SGM)
até 60% do capital em dívida em
cada momento.
Nota (1aa), (2b) e (3c).

6,128%

Poderá ser aplicada à operação uma
modalidade de taxa de Juro fixa.
Prazo Máximo operações = 10 anos.
Carência máxima Capital = 2 anos.
Reembolso: Analise casuistica.
Nota (1z), (2b) e (3).

Empréstimos a taxa variável
25. Linha Apoio ao Desenvolvimento de Negocio 2018 (ADN 2018)

Crédito Financiamento de Curto
e Médio Prazo (até ao Máximo
10 anos)

Euribor 3, 6 ou 12 meses / Taxa
Swap Eur (ICE) +
spread até 3,75%

26. Linha Apoio ao Desenvolvimento de Negocio 2018 (ADN 2018)

Conta Corrente Renovável

Euribor 3, 6 ou 12 meses / Taxa
Swap Eur (ICE) +
spread até 3,75%

27. Linha IFD Capitalizar PME & Mid Caps (Descomercializada)

Crédito Financiamento de
Longo Prazo (Até ao Máximo
10 anos)

NOVO BANCO, SA

Euribor 1, 3, 6 ou 12 meses /
Taxa Swap Eur (ICE) +
spread até 5,50%
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

4,318%

Poderá ser aplicada à operação uma
modalidade de taxa de Juro fixa ou
variável. Prazo máximo operações =
8 anos. Carência máxima Capital = 2
anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 75% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 1,250%
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
mensal, trimestral ou semestral ou
anual. Nota (1ab), (2b) e (3c).

4,577%

Prazo máximo operações = 10 anos.
Carência máxima Capital = 2 anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 80% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 1,000%
(bonificada). Prestações constantes,
iguais e postecipadas, de
periodicidade mensal, trimestral,
semestral ou anual
Nota (1ac), (2b) e (3c).

1,764%

Poderá ser aplicada à operação a
modalidade de taxa de Juro fixa ou
variável. Prazo máximo operações =
6 anos.
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 90% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 1,00%
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
mensal.
Nota (1ad), (2b) e (3c).

7,580%

Prazo Máximo operações = 6 anos.
Carência máxima Capital = 1 ano.
Linha Bonificada pelo IFAP.
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade anual
Nota (1ae), (2b) e (3).

Empréstimos a taxa variável
28. Linha de Crédito Regressar (Descomercializada)

Financiamento de Médio e
Longo Prazo (até 8 anos)

Euribor 1, 3, 6, 12 meses ou EUR
ICE Swap 1 a 8 anos +
spread até 3,25%

29. Linha de Crédito para Descarbonização e Economia Circular

Financiamento de Curto e
Médio Prazo

Euribor 3, 6 ou 12 meses +
spread até 3,50%

30. Linha de de Apoio à Economia Covid 19

Financiamento de Curto e
Euribor 1, 3, 6, 12 meses ou EUR
Médio Prazo (Até ao Máximo 6
ICE Swap 1 a 6 anos +
anos)
spread até1,50%

31. LC Apoio Setor Pescas 2020 - No âmbito do COVID 19

Financiamento de Curto e
Médio Prazo (Até ao Máximo 6
anos)

NOVO BANCO, SA

Euribor 12 meses +
spread até 4,50%
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

1,764%

Poderá ser aplicada à operação a
modalidade de taxa de Juro fixa ou
variável. Garantia SGM até 80% do
capital em dívida em cada momento.
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
trimestral
Linha bonificada pelo IDE RAM.
Montante Máx: Em função da Massa
Salarial
Nota (1af), (2b) e (3c)

1,508%

Poderá ser aplicada à operação a
modalidade de taxa de Juro fixa ou
variável. Garantia SGM até 80% do
capital em dívida em cada momento.
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
trimestral
Linha bonificada pelo IDE RAM.
Montante Máx: Em função da Massa
Salarial
Nota (1af), (2b) e (3c)

1,508%

Poderá ser aplicada à operação a
modalidade de taxa de Juro fixa ou
variável. Garantia SGM até 80% do
capital em dívida em cada momento.
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
trimestral
Linha bonificada pelo IDE RAM.
Montante Máx: Em função da Massa
Salarial e do Vol. Negócios
Nota (1af), (2b) e (3c)

1,677%

Poderá ser aplicada à operação uma
modalidade de taxa de Juro fixa ou
variável. Prazo máximo operações =
10 anos. Carência máxima Capital =
3 anos
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 80% do capital em
dívida em cada momento.
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
mensal, trimestral ou semestral.
Nota (1ag), (2b) e (3c).

Empréstimos a taxa variável
32. Linha de Apoio ao Setor Social Covid 19

Financiamento de Curto e
Euribor 1, 3, 6, 12 meses ou EUR
Médio Prazo (Até ao Máximo 6
ICE Swap 1 a 6 anos +
anos)
spread até1,50%

33. Linha de Crédito com Garantia Mútua INVESTE RAM - Covid 19

Financiamento de Curto e
Médio Prazo (Até ao Máximo 5
anos)

Euribor 1,3,6,12 meses ou EUR
ICE Swap 1 a 5 anos +
spread até1,50%

34. Linha Apoiar Madeira 2020 (no âmbito do Covid 19)

Financiamento de Curto e
Médio Prazo (Até ao Máximo 5
anos)

Euribor 1,3,6,12 meses ou EUR
ICE Swap 1 a 5 anos +
spread até1,50%

35. Linha FIS Crédito

Financiamento de Médio e
Euribor 1, 3, 6, 12 meses ou EUR
Longo Prazo (até 10 anos) e
ICE Swap 1 a 10 anos +
Limite de Conta Corrente (até 3
spread até 3,563%
anos)
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

Empréstimos a taxa variável
36. Linha de Apoio à Economia Covid19 – Empresas Exportadoras da Indústria e do Turismo

Financiamento de Médio e
Longo Prazo (até 6 anos)

Euribor 1, 3, 6, 12 meses ou EUR
ICE Swap 1 a 6 anos +
spread até 1,85%

2,836%

Poderá ser aplicada à operação uma
modalidade de taxa de Juro fixa ou
variável. Prazo máximo das
operações = 6 anos. Carência
máxima Capital = 12 meses
Garantia do FCGM, sendo as
comissões de garantia cobradas pelo
FCGM ao Banco e, por sua vez,
repercutidas
por este ao cliente. 90% do capital
de cada um dos
empréstimos garantidos com Micro e
Pequenas Empresas e 80% do
capital de cada um dos
empréstimos garantidos com Médias
Empresas, Small Mid Cap e Mid
Cap. Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
mensal.
Nota (1ah), (2b) e (3d).

2,836%

Poderá ser aplicada à operação uma
modalidade de taxa de Juro fixa ou
variável. Prazo máximo das
operações = 6 anos. Carência
máxima Capital = 12 meses
Garantia do FCGM, sendo as
comissões de garantia cobradas pelo
FCGM ao Banco e, por sua vez,
repercutidas
por este ao cliente. 90% do capital
de cada um dos
empréstimos garantidos com Micro e
Pequenas Empresas e 80% do
capital de cada um dos
empréstimos garantidos com Médias
Empresas, Small Mid Cap e Mid
Cap. Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
mensal.
Nota (1ah), (2b) e (3d).

37. Linha de Apoio à Economia Covid19 – Montagem de Eventos

Financiamento de Médio e
Longo Prazo (até 6 anos)

NOVO BANCO, SA

Euribor 1, 3, 6, 12 meses ou EUR
ICE Swap 1 a 6 anos +
spread até 1,85%
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

Empréstimos a taxa variável
38. Linha de de Apoio à Economia Covid 19 - Agências de Viagem e Operadores Turísticos

Financiamento de Curto e
Euribor 1, 3, 6, 12 meses ou EUR
Médio Prazo (Até ao Máximo 6
ICE Swap 1 a 6 anos +
anos)
spread até1,85%

1,764%

Poderá ser aplicada à operação a
modalidade de taxa de Juro fixa ou
variável. Prazo máximo operações =
6 anos.
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 90% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 1,70%
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
mensal.
Nota (1ad), (2b) e (3c).

39. Linha de Apoio à Economia Covid 19 - Médias e Grandes Empresas do Turismo

Financiamento de Curto e
Euribor 1, 3, 6, 12 meses ou EUR
Médio Prazo (Até ao Máximo 6
ICE Swap 1 a 6 anos +
anos)
spread até1,85%

1,764%

Poderá ser aplicada à operação a
modalidade de taxa de Juro fixa ou
variável. Prazo máximo operações =
6 anos.
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 80% do capital em
dívida em cada momento com uma
Comissão Máxima de 1,75%
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
mensal.
Nota (1ad), (2b) e (3c).

1,764%

Poderá ser aplicada à operação a
modalidade de taxa de Juro fixa ou
variável. Prazo máximo operações =
10 anos.
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 80% do capital em
dívida em cada momento.
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
mensal.
Nota (1ai), (2b) e (3c).

40. Linha de Apoio à Economia Covid 19 - Federações Desportivas

Financiamento de Curto e
Médio Prazo (Até ao Máximo
10 anos)
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Euribor 1, 3, 6, 12 meses ou EUR
ICE Swap 1 a 10 anos +
spread até1,85%
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

Empréstimos a taxa variável
41. Linha de Apoio à Economia Covid 19 - Grandes Eventos Culturais

1,764%

Poderá ser aplicada à operação a
modalidade de taxa de Juro fixa ou
variável. Prazo máximo operações =
6 anos.
Garantia Sociedade de Garantia
Mútua (SGM) até 90% do capital em
dívida em cada momento.
Prestações constantes, iguais e
postecipadas, de periodicidade
mensal.
Nota (1ai), (2b) e (3c).

Euribor 1, 3, 6, 12 meses +
Spread ou Taxa Fixa

5,824%

Prazo entre 3 meses e 10 anos.
Montante Mín: 50m€, Máx:7,5 M€
Nota (1aj), (2b) e (3)

Euribor 1, 3, 6, 12 meses +
Spread ou Taxa Fixa

9,656%

Prazo entre 3 meses e 10 anos.
Montante Mín: 50m€, Máx:7,5 M€
Nota (1ak), (2b) e (3)

Euribor 3, 6, 12 meses +
Spread ou Taxa Fixa

6,150%

Prazo entre 1 e 6 anos.
Montante Mín: 100 m€, Máx:50 M€
Nota (1al), (2b) e (3)

Euribor 1, 3, 6, 12 meses +
Spread ou Taxa Fixa

2,991%

Prazo até 20 anos.
Montante Máx:4,5 M€
Nota (1am), (2b) e (3)

Euribor 1, 3, 6, 12 meses +
Spread ou Taxa Fixa

2,991%

Prazo até 10 anos.
Montante Máx: 40 M€
Nota (1an), (2b) e (3)

Euribor 1, 3, 6, 12 meses +
Spread ou Taxa Fixa

2,120%

Prazo até 8 anos.
Montante Máx: 2,5 M€
Nota (1ao), (2b) e (3)

Euribor 1, 3, 6, 12 meses +
Spread ou Taxa Fixa

2,250%

Prazo até 3 anos.
Montante Máx: N/A
Nota (1ap), (2b) e (3)

Euribor 1, 3, 6, 12 meses +
Spread ou Taxa Fixa

4,928%

Prazo entre 3 meses e 10 anos.
Montante máx:25 M€
Nota (1aq), (2b) e (3)

Financiamento de Curto e
Euribor 1, 3, 6, 12 meses ou EUR
Médio Prazo (Até ao Máximo 6
ICE Swap 1 a 6 anos +
anos)
spread até1,85%

42. Linha FEI EGF 2022 Capped
Financiamento de Médio Longo
Prazo e Limite de Conta
Corrente
43. Linha FEI EGF 2022 Uncapped
Financiamento de Médio Longo
Prazo e Limite de Conta
Corrente
44. Linha BEI EGF 2022
Financiamento de Médio Longo
Prazo e Limite de Conta
Corrente
45 Linha de Apoio ao Turismo 2021
Financiamento de Médio Longo
Prazo (Até ao Máximo 20 anos)

46. Linha de Apoio à Recuperação Económica - RETOMAR
Financiamento de Médio Longo
Prazo (Até ao Máximo 10 anos)
47. Linha de Apoio à Produção
Financiamento de Médio Longo
Prazo (Até ao Máximo 8 anos)
48. Linha de Tesouraria IFAP
Crédito Financiamento Até ao
Máximo 3 anos
49. Linha Sustentabilidade
Financiamento de Médio Longo
Prazo e Limite de Conta
Corrente
Nota (1)
Nota (1a)

As taxas apresentadas são representativas.
TAE calculada com base numa TAN de 6,973% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 5,000%), para um crédito de 50.000
euros a 180 dias, comissão de montagem de 1,15% com mínimo de 345,00 euros e uma comissão de gestão de 2,00% com
mínimo de 345,00 euros.
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)
Nota (1b)

A TAE é representativa dado que espelham as condições mais habitualmente praticadas e foram calculadas de acordo com
as Euribor 3, 6 e 12 meses médias de Novembro de 2022 Euribor3M = 1,973%; Euribor6M = 2,414%; Euribor12M = 2,830%,
numa base 360 dias.

Nota (1c)

A TAE é calculada com base numa comissão de montagem de 0,60%, com um mínimo de 350,00 euros e uma comissão de
gestão de 1,5%, com um mínimo de 200,00 euros.

Nota (1d)

TAE calculada com base numa TAN de 6,786% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 4,813%), para um crédito de 50.000
euros a 60 meses.

Nota (1e)

TAE calculada com base numa TAN de 7,914% (Euribor a 6 meses (2,414%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão semestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 5,500%), para um crédito de 10.000 euros a 24 meses
e com garantia real.

Nota (1f)

TAE calculada com base numa TAN de 6,580% (Euribor a 12 meses (2,830%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,750%), para um crédito de 750.000 euros a 60 meses
e com garantia real, comissão de montagem de 1,0% com mínimo de 500,00 euros, uma comissão de gestão de 2,00% com
mínimo de 210,00 euros e uma comissão FEI de 0,40% a.a.

Nota (1g)

TAE calculada com base numa TAN de 5,814% (Euribor a 12 meses (2,830%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 2,984%), para um crédito de 500.000 euros a 60 meses
e com garantia real. Comissão de montagem de 1,0% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de 2,00%
com mínimo de 210,00 euros.

Nota (1h)

TAE calculada com base numa TAN de 5,375% (Euribor a 12 meses (2,830%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 2,545%), para um crédito de 750.000 euros a 60 meses
e com garantia real. Comissão de montagem de 1,0% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de 2,00%
com mínimo de 210,00 euros.

Nota (1i)

TAE calculada com base numa TAN de 7,414% (Euribor a 6 meses (2,414%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão semestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 5,000%, para um crédito com garantia real de 250.000
euros, a 96 meses.

Nota (1j)

TAE calculada com base numa TAN de 6,614% (Euribor a 6 meses (2,414%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 4,200%, para um crédito com garantia real de 30.000
euros, a 108 meses.

Nota (1k)

TAE calculada com base numa TAN de 5,114% (Euribor a 6 meses (2,414%) na base de 360 dias, de 30/11/2022s, com
revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 2,700%, para um crédito de 250.000 euros a 60 meses.

Nota (1l)

TAE calculada com base numa TAN de 4,630% (Euribor a 12 meses (2,830%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 1,800%, para um crédito de 250.000 euros a 60 meses
e uma Comissão de Montagem de 0,25%.

Nota (1m)

TAE calculada com base numa TAN de 5,330% (Euribor a 12 meses (2,830%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 2,500%, para um crédito de 250.000 euros a 60 meses
e uma Comissão de Montagem de 0,25%.

Nota (1n)

TAE calculada com base numa TAN de 6,173% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 4,200%), para um crédito de 50.000
euros a 60 meses, comissão de montagem de 1,20% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de 2% com
mínimo de 225,00 euros.

Nota (1o)

TAE calculada com base numa TAN de 5,314% (Euribor a 6 meses (2,414%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão semestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 2,900%), para um crédito de 500.000 euros a 12
meses, comissão de montagem de 0,25%.

Nota (1p)

TAE calculada com base numa TAN de 4,223% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 2,25%), para um crédito de 750.000
euros a 48 meses

Nota (1q)

TAE calculada com base numa TAN de 5,973% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 4,00%), para um crédito de 500.000
euros a 120 meses
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20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)
Nota (1r)

TAE calculada com base numa TAN de 5,723% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,75%), para um crédito de 50.000
euros a 60 meses, comissão de montagem de 1,00% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de 2,00%
com mínimo de 210,00 euros.

Nota (1s)

TAE calculada com base numa TAN de 4,473% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 2,500%, para um crédito de
500.000 euros a 60 meses e uma Comissão de Montagem de 0,25%.

Nota (1t)

TAE calculada com base numa TAN de 4,473% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 2,500%, para um crédito de
500.000 euros a 60 meses e uma Comissão de Montagem de 0,25%.

Nota (1u)

TAE calculada com base numa TAN de 4,973% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,000%, para um crédito de
500.000 euros a 60 meses e uma Comissão de Gestão de 1,00%.

Nota (1v)

TAE calculada com base numa TAN de 4,973% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,000%, para um crédito de
500.000 euros a 60 meses e uma Comissão de Montagem de 1,00%.

Nota (1x)

TAE calculada com base numa TAN de 5,033% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,060%, para um crédito de
500.000 euros a 96 meses e uma Comissão de Montagem de 0,25%.

Nota (1y)

TAE calculada com base numa TAN de 5,723% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,750%, para um crédito de
500.000 euros a 36 meses, uma Comissão de Montagem de 1,25% e uma Comissão de Gestão de 2,15%

Nota (1z)

TAE calculada com base numa TAN de 5,473% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,500%, para um crédito de
500.000 euros, uma Comissão de Montagem de 1,25% com mínimo de 500,00 euros e uma Comissão de Gestão de 2,15%
com mínimo de 250,00 euros

Nota (1aa)

TAE calculada com base numa TAN de 5,723% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,750%, para um crédito de
500.000 euros, uma Comissão de Montagem de 1,00% com mínimo de 345,00 euros e uma Comissão de Gestão de 2,00%
com mínimo de 345,00 euros

Nota (1ab)

TAE calculada com base numa TAN de 5,223% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,2500%, para um crédito de
500.000 euros a 60 meses e uma Comissão de Gestão de 1,00%

Nota (1ac)

TAE calculada com base numa TAN de 5,473% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,500%, para um crédito de
500.000 euros a 60 meses e uma Comissão de Gestão de 1,00%.

Nota (1ad)

TAE calculada com base numa TAN de 3,473% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 1,500%, para um crédito de
500.000 euros a 36 meses e uma Comissão de Gestão de 0,25%.

Nota (1ae)

TAE calculada com base numa TAN de 7,330% (Euribor a 12 meses (2,830%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão anual, arredondada à milésima e acrescida de spread de 4,500%, para um crédito de 100.000 euros a 60 meses e
uma Comissão de Gestão de 0,25%.

Nota (1af)

TAE calculada com base numa TAN de 3,473% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 1,500%, para um crédito de
300.000 euros a 36 meses.

Nota (1ag)

TAE calculada com base numa TAN de 3,473% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 1,500%, para um crédito de
500.000 euros a 36 meses e uma Comissão de Montagem de 0,25%..

Nota (1ah)

TAE calculada com base numa TAN de 3,823% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 1,850%, para um crédito de
100.000 euros a 36 meses e uma Comissão de Gestão de 0,50% e uma Comissão de FCGM de 0,45%.

Nota (1ai)

TAE calculada com base numa TAN de 3,473% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 1,500%, para um crédito de
500.000 euros a 72 meses e uma Comissão de Gestão de 0,25%
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20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)
Nota (1aj)

TAE calculada com base numa TAN de 4,330% (Euribor a 12 meses (2,830%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 1,500%), para um crédito de 1.000.000 euros a 60
meses e com garantia real, comissão de montagem de 1,0% com mínimo de 345,00 euros, uma comissão de gestão de
1,00% com mínimo de 345,00 euros e uma comissão FEI de 0,14% a.a.

Nota (1ak)

TAE calculada com base numa TAN de 6,330% (Euribor a 12 meses (2,830%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,500%), para um crédito de 1.000.000 euros a 60
meses e com garantia real, comissão de montagem de 2,0% com mínimo de 345,00 euros, uma comissão de gestão de
2,00% com mínimo de 345,00 euros e uma comissão FEI de 0,49% a.a.

Nota (1al)

TAE calculada com base numa TAN de 4,330% (Euribor a 12 meses (2,830%) na base de 360 dias, de 30/11/2022,, com
revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 1,500%), para um crédito de 5.000.000 euros a 60
meses e com garantia real, comissão de montagem de 1,0% com mínimo de 345,00 euros, uma comissão de gestão de
1,00% com mínimo de 345,00 euros e uma comissão BEI a 5 anos de 0,45% a.a.

Nota (1am)

TAE calculada com base numa TAN de 3,823% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 1,850%), para um crédito de
1.500.000 euros a 60 meses, comissão de montagem de 0,50% e uma comissão de gestão de 1,00%.

Nota (1an)

TAE calculada com base numa TAN de 3,823% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 1,850%), para um crédito de
5.000.000 euros a 60 meses, comissão de montagem de 0,50% e uma comissão de gestão de 1,00%.

Nota (1ao)

TAE calculada com base numa TAN de 3,823% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão mensal, arredondada à milésima e acrescida de spread de 1,850%), para um crédito de
1.500.000 euros a 60 meses, comissão de gestão de 0,25%.

Nota (1ap)

TAE calculada com base numa TAN de 3,973% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão mensal, arredondada à milésima e acrescida de spread de 2,000%), para um crédito de 500.000
euros a 36 meses, comissão de gestão de 0,25%.

Nota (1aq)

TAE calculada com base numa TAN de 3,473% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 1,500%), para um crédito de 5 M€
euros a 36 meses, comissão de gestão de 1% + 014% Sustentabilidade FEI Capped.

Nota (2a)

Arredondamento da taxa de juro: indexante arredondado à milésima.
Cálculo de juros: ano civil (base act/360).
Regime fiscal aplicável: imposto do selo sobre utilização de crédito (ISUC) de 0,04%, em cada mês de contrato; imposto do
selo de 4% sobre comissões; imposto do selo de 4% sobre os juros cobrados. Poderá ainda haver lugar à cobrança de
imposto sobre o valor acrescentado (IVA) de 23%, aplicado às despesas de deslocação para entrega de títulos de distrate e
à comissão de 2ª via de contrato. A taxa de IVA nas Regiões Autónomas da Madeira é de 22% e nos Açores é de 16%.

Nota (2b)

Arredondamento da taxa de juro: indexante arredondado à milésima.
Cálculo de juros: ano civil (base act/360).
Regime fiscal aplicável: imposto do selo sobre utilização de crédito (ISUC) por mês de contrato de 0,04% para operações
com prazo inferior a um ano, 0,5% para operações com prazo igual ou superior a um ano e 0,6% para operações com prazo
igual ou superior a cinco anos; imposto do selo de 4% sobre comissões; imposto do selo de 4% sobre os juros cobrados.
Poderá ainda haver lugar à cobrança de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) de 23%, aplicado às despesas de
deslocação para entrega de títulos de distrate e à comissão de 2ª via de contrato. A taxa de IVA nas Regiões Autónomas da
Madeira é de 22% e nos Açores é de 16%.

Nota (3)

Em caso de mora, sobre o montante em dívida serão cobrados juros de mora calculados à taxa contratual acrescida de uma
sobretaxa de 3%.

Nota (3b)

Em caso de mora, sobre o montante em dívida serão cobrados juros de mora calculados à taxa contratual acrescida de uma
sobretaxa de 0,5%.

Nota (3c)

Em caso de mora, sobre o montante em dívida serão cobrados juros de mora calculados à taxa contratual acrescida de uma
sobretaxa de até 1,75%.

Nota (3d)

Em caso de mora, sobre o montante em dívida serão cobrados juros de mora calculados à taxa contratual acrescida de uma
sobretaxa de até 1,75%.e a comissão de garantia do FCGM repercutida às empresas será agravada em até 0,75%

Nota (4)

Incluem as Contas Correntes Express Bill.
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20.2. Descobertos bancários
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

27,00%

33,704%

Nota (1a), (2a) e (3)

27,00%

30,983%

Nota (1b) e (2a)

Descoberto bancário associado a contas de depósito
Facilidade de Descoberto
Facilidade de Descoberto
Ultrapassagem de Crédito
Ultrapassagem de Crédito
Nota (1)
Nota (1a)

As taxas apresentadas são representativas.
TAE calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 100.000,00 euros a 30 dias, comissão de
análise de facilidade de descoberto de 0,40%, com um mínimo de 20,00 euros e um máximo de 200,00 euros.
As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o DL
nº220/94).

Nota (1b)

TAE calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 10.000,00 euros durante um dia.
As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o DL
nº220/94).

Nota (2a)

Cálculo de juros: base act/360.
Regime fiscal aplicável: imposto do selo de 4% sobre os juros; imposto do selo de 4% sobre comissões.

Nota (3)

Comissões por descoberto bancário: consultar Secção 10.2. Descobertos bancários.
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20.3. Cartões de crédito
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

Cartão Business Silver

27,200%

29,4%

Mín:500€
Máx: 50.000€
Nota (1)

Cartão Corporate Gold Negócios

27,200%

29,5%

Mín:2.500€
Máx:100.000€
Nota (2)

Cartão Corporate Gold

27,200%

29,4%

Mín:2.500€
Máx: 450.000€
Nota (1)

Corporate Platinum

27,200%

29,5%

Mín:5.000€
Máx:450.000€
Nota (2)

Notas Gerais

As taxas apresentadas são representativas.
As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o D.L. nº 220/94).
Arredondamento da taxa de juro: não aplicável. Taxa de juro fixa.
Cálculo de juros: 30/360.
Regime fiscal aplicável: a TAN acresce imposto do selo (4%). O não pagamento da totalidade do saldo utilizado implica que,
ao capital em dívida, seja aplicado 0,04% a título de imposto sobre utilização de crédito.
O não pagamento do montante correspondente ao mínimo obrigatório a pagar ou ao valor do montante fixo, indicado no
extrato de conta-cartão, implica que à taxa de juro acresça uma taxa moratória de 3,00% ao ano a título de cláusula penal.
Inclui Imposto do selo (4%).
Taxas máximas aplicadas no momento da celebração do contrato.

Nota (1)
Nota (2)

TAE calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 2.500 euros a 12 meses.
TAE calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 5.000 euros a 12 meses.
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20.4. Outros créditos
Taxa anual nominal (TAN)

Taxa anual efetiva (TAE)

Outras condições

Euribor 1, 3 e 6 meses +
spread 5,000% a 14,800%

8,796%

1-12 meses.
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1a), (2a) e (3)

Financiamento de Médio e Longo
Prazo

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 5,500% a 14,200%

8,209%

A partir de 1 ano.
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1b), (2a) e (3)

Rendas

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 5,500% a 14,200%

8,209%

A partir de 1 ano.
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1b), (2a) e (3)

Soluções Agricultura de Curto
Prazo (Adiantamento de
Incentivos)

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 4,000% a 14,800%

7,233%

1-12 meses.
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1c), (2a) e (3)

Soluções Agricultura em
Financiamento Médio e Longo
Prazo

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 4,25% a 14,200%

6,645%

1-7 anos.
Montante Mín:1,00€
Máx:200.000,00€
Nota (1d), (2a) e (3)

PRODER / PROMAR
(Descomercializada)

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 4,25% a 14,200%

6,645%

A partir de 1 ano.
Montante Mín:5.000,00€ Máx: n/a
Nota (1d), (2a) e (3)

Financiamento à Construção

Euribor a 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 5,500% a 13,000%

12,051%

12-49 meses.
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1e), (2b) e (3)

Financiamento NB Negócios

Euribor 1, 3, e 6 meses +
spread mínimo de 3,250% a
7,500%

3,559%

Prazos 5/ 10/ 15/ 20 e 30 anos.
Montante Mín:25.000,00€ Máx:n/a
Nota (1f), (2b) e (3)

Aquisição Solares Térmicos Instituições

Euribor 3 meses +
spread 3,000%

3,101%

Prazo máximo 6 anos.
Montante Mín:1,00€
Máx:500.000,00€
Nota (1g), (2a) e (3)

6,733%

6-180 meses.
Montante Mín:1,00€
Máx:1.500.000,00€
Nota (1h), (2a) e (3)

8,977%

3-5 anos.
Montante Mín:1,00€
Máx:100.000,00€
Nota (1i), (2a) e (3)

8,977%

3-5 anos.
Montante Mín:1,00€
Máx:500.000,00€
Nota (1i), (2a) e (3)

8,977%

3-5 anos.
Montante Mín:1,00€
Máx:500.000,00€
Nota (1i), (2a) e (3)

2,269%

Prazos de 2 ou 3 anos.
Montante Máximo por Cliente: até
500.000,00€
Nota (1u), (2a) e (3)

Empréstimos a taxa variável
Financiamento de Curto Prazo

Financiamento Protocolo ANF/NB

Euribor 6 meses +
spread 1,750% a 9,500%

Apoio à Certificação Agrícola

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 4,375% a 7,500%

Ambiente e Energia Sustentável Eficiência Energética

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 4,375% a 7,500%

Ambiente e Energia Sustentável Microgeração

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 4,375% a 7,500%

Linha de Crédito Empresas Prime
(Descomercializada)

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 1,750% a 14,20%
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20.4. Outros créditos (cont.)
Taxa anual nominal
(TAN)

Taxa anual efetiva (TAEG)

Outras condições

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 1,750% a 14,20%

9,126%

Prazo máximo 10 anos. Também
prevê a modalidade de taxa fixa
Nota (1w), (2a) e (3)

Empréstimos a taxa variável
Linha de Crédito Empresas Prime
Investimento 2016
(Descomercializada)

Linha Empresas Prime 2016
(Descomercializada)

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 1,750% a 14,20%

8,023%

Prazos mínimo de 1 ano e máximo
de 3 anos.
Também prevê a modalidade de taxa
fixa
Nota (1v), (2a) e (3)

Crédito Ágil Negócios

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 4,125% a 6,125%

7,288%

Prazos mínimo de 13 meses e
máximo de 48 meses.
Nota (2a), (2e) e (3)

Empresas Crédito Imóveis

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 1,750% a 14,20%

4,810%

Prazo máximo 15 anos. Também
prevê a modalidade de taxa fixa para
prazos inferiores ou iguais a 4 anos
Nota (2a), (2f) e (3)

Linha de Crédito Prime
Investimento 2017 - Grandes
Empresas
(Descomercializada)

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 1,750% a 14,20%

4,290%

Prazo máximo 7 anos. Também
prevê a modalidade de taxa fixa
Nota (1x), (2a) e (3)

Crédito Online Negócios (Crédito
Online Amortizável)

Euribor 1 mês + spread 3,000% a
7,500%

13,559%

Prazo máximo 24 meses
Nota (2i) e (3)

Linha de Crédito Corporate Prime
2021

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 0,140% a 14,20%

4,290%

Prazo máximo 8 anos. Também
prevê a modalidade de taxa fixa
Nota (1x), (2a) e (3)

Linha Tesouraria 2021 e Limite de
Conta Corrente até 1 ano

Euribor 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 0,140% a 14,20%

5,127%

Prazo máximo 1 ano. Também prevê
a modalidade de taxa fixa
Nota (1y), (2a) e (3)

- Leasing Mobiliário

Euribor a 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 3,75% a 10,00%

7,417%

De 6 a 60 meses (equipam.)
De 12 a 96 meses (viat.)
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1j)

- Leasing Imobiliário

Euribor a 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 5,00% a 10,00%

8,410%

De 60 a 180 meses
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1l)

Factoring

Euribor a 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 3,50% a 7,00%

8,985%

Créditos originários com prazo até 1
ano
Nota (1m)

Confirming

Euribor a 1, 3, 6 e 12 meses +
spread 3,50% a 7,00%

8,672%

Créditos originários com prazo até 1
ano
Nota (2h)

6,500%

7,387%

Prazo máximo operações = 7 anos.
Nota (2g) e (3).

7,50%

8,406%

De 6 a 60 meses (equipam.)
De 12 a 96 meses (viat.)
Nota (1n)

Leasing

Empréstimos a taxa fixa
- Oferta Não Financeira
Leasing
- Leasing Mobiliário
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20.4. Outros créditos (cont.)
Taxa anual nominal
(TAN)

Taxa anual efetiva (TAEG)

Outras condições

Empréstimos a taxa variável
Multinegócios Particulares - Crédito concedido a Particulares que no âmbito da sua Atividade Comercial ou Profissional tenha como
destino financiar a Aquisição, Obras ou Construção de Espaço comercial (Escritório; Consultório ou Armazém ou Habitação para
Revenda) ou Terreno (desde que não seja para construir Habitação Própria), ou outro crédito Hipotecário, de finalidade diversa, cuja
hipoteca incide sobre Espaço comercial (Escritório; Consultório ou Armazém ou Habitação para Revenda) ou Terreno (desde que não
seja para construir Habitação Própria).

Multinegócios Particulares

Euribor 6 meses + spread 3,00%
a 3,6%

6,7%

Prazo máximo 180 meses
Minimo: 10.000€
Máximo: 60% da avaliação.
Nota (1i), (2c) e (6)

Taxa anual nominal
(TAN)

Taxa anual efetiva (TAEG)

Outras condições

Desconto Comercial sobre o país
Desconto Comercial/Comercial Especial
Efeitos Domiciliados

Euribor 1, 3 e 6 meses + 3,900%
a 13,000%

6,775%

Prazo representativo 90 dias.
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1o) e (2d)

Efeitos Não Domiciliados

Euribor 1, 3 e 6 meses + 3,900%
a 13,000%

11,908%

Prazo representativo 90 dias.
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1p) e (2d)

Efeitos Domiciliados

Euribor 1, 3 e 6 meses + 7,900%
a 20,000%

11.799%

Prazo representativo 90 dias.
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1q) e (2d)

Efeitos Não Domiciliados

Euribor 1, 3 e 6 meses + 8,200%
a 20,000%

14,645%

Prazo representativo 90 dias.
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1r) e (2d)

Financiamento por Livrança

Euribor 1, 3 e 6 meses + 5,300%
a 14,800%

8,672%

Prazo representativo 90 dias.
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1s) e (2d)

Reformas (não previstas)

Euribor 1, 3 e 6 meses + 9,400%
a 17,800%

9,197%

Prazo representativo 90 dias.
Montante Mín:n/a Máx:n/a
Nota (1t) e (2d)

Reforma

Financiamento por Livrança

Nota (1)
Nota (1a)

As taxas apresentadas são representativas. O indexante é o mais utilizado.
TAE calculada com base numa TAN de 6,973% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 5,000%), para um crédito de 50.000
euros a 12 meses, comissão de montagem de 1,30% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de 2,15%
com mínimo de 250,00 euros.

Nota (1b)

TAE calculada com base numa TAN de 7,473% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 5,500%), para um crédito de 50.000
euros a 60 meses, comissão de montagem de 1,30% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de 2,15%
com mínimo de 250,00 euros.
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20.4. Outros créditos (cont.)
Nota (1c)

TAE calculada com base numa TAN de 5,973% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 4,000%), para um crédito de 50.000
euros a 12 meses, comissão de montagem de 1,00% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de 2% com
mínimo de 210,00 euros.

Nota (1d)

TAE calculada com base numa TAN de 6,223% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 4,25%), para um crédito de 50.000
euros a 60 meses, comissão de montagem de 1,00% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de 2% com
mínimo de 210,00 euros.
As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o DL
nº220/94).

Nota (1e)

TAE calculada com base numa TAN de 7,914% (Euribor a 6 meses (2,414%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão mensal, arredondada à milésima e acrescida de spread de 5,500%), para um crédito de 1.750.000 euros a 49 meses,
comissão de montagem de 1.000,00 euros, comissão de gestão de 2%, comissão de avaliação de 2.650,00 euros e prémio
de seguro anual de 763,17 euros.

Nota (1f)

TAE calculada com base numa TAN de 5,223% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,250%), para um crédito de 50.000
euros a 60 meses, comissão de abertura de crédito de 250,00 euros e uma comissão de liquidação de prestação de 1,10
euros.

Nota (1g)

TAE calculada com base numa TAN de 4,973% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,000%), para um crédito de 50.000
euros a 72 meses, comissão de contratação de 20,00 euros e uma comissão de liquidação de prestação de 1,00 euro.

Nota (1h)

TAE calculada com base numa TAN de 4,164% (Euribor a 6 meses (2,414%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 1,750%), para um crédito de 50.000 euros a 60 meses,
comissão de montagem de 0,50% com mínimo de 375,00 euros e uma comissão de gestão de 2% com mínimo de 200,00
euros.

Nota (1i)

TAEG calculada com base numa TAN de 5,560% (Euribor 6 m de 2,560% e spread de 3,00%); Prestação de €820,27; Total
Imputado ao Consumidor: €155.709,69. Calculada para um empréstimo de €100.000 a 15 anos, num total de 180 prestações,
LTV de 60%, com garantia hipotecária.
TAEG inclui: Comissões bancárias iniciais e comissões cobradas ao longo da vida do empréstimo, imposto de selo sobre a
utilização de crédito, custos de formalização do crédito, prémios de seguros (Vida e Multirriscos, equivalente a T2).

Nota (1j)

TAE calculada com base numa TAN de 6,580% (Euribor a 12 meses (2,830%) na base de 360 dias, de 30/11/2022,
arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,75%), para um crédito de 50.000 euros a 48 meses, com rendas
mensais antecipadas. Entrada inicial de 5.000 euros (10%) e valor residual de 1.000 euros (2%).

Nota (1l)

TAE calculada com base numa TAN de 7,830% (Euribor a 12 meses (2,830%) na base de 360 dias, de 30/11/2022,
arredondada à milésima e acrescida de spread de 5,000%), para um crédito de 250.000 euros a 120 meses, com rendas
mensais antecipadas. Entrada inicial de 25.000 euros (10%) e valor residual de 12.500 euros (5%).

Nota (1m)

TAE calculada com base numa TAN de 7,243% (média mensal de novembro de 2022 da Euribor a 3 meses (1,423%) e
spread de 6,00%), para um adiantamento (valor de cessão) de 100.000 euros a 90 dias, com pagamento antecipado
(desconto por dentro). Comissão de factoring de 0,30% sobre o montante negociado (valor nominal) de 125.000 euros.

Nota (1n)

TAE calculada com base numa TAN de 7,50%, para um crédito de 50.000 euros a 48 meses, com rendas mensais
antecipadas. Entrada inicial de 5.000 euros (10%) e valor residual de 1.000 euros (2%).

Nota (1o)

TAE calculada com base numa TAN de 5.873% (Euribor a 3 meses (1,973%), na base de 360 dias, de 30/11/2022,
arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,900%), para um montante de efeito de 50.000 euros, por um prazo de 90
dias e comissão de entrada de efeito de 0,66% com mínimo de 12,00 euros e máximo de 650,00 euros.

Nota (1p)

TAE calculada com base numa TAN de 5,873% (Euribor a 3 meses (1,973%), na base de 360 dias, de 30/11/2022,
arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,900%), para um montante de efeito de 50.000 euros, por um prazo de 90
dias, comissão de entrada de efeito de 1,80% com mínimo de 26,50 euros e máximo de 1.475,00 euros e taxa de operação
de 4,00 euros.
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20.4. Outros créditos (cont.)
Nota (1q)

TAE calculada com base numa TAN de 9,873% (Euribor a 3 meses (1,973%), na base de 360 dias, de 30/11/2022,
arredondada à milésima e acrescida de spread de 7,90%), para um montante de efeito de 50.000 euros, por um prazo de 90
dias, comissão de entrada de efeito de 0,66% com mínimo de 12,00 euros e máximo de 650,00 euros, taxa de devolução de
operação de 29 euros, penalização por efeito domiciliado não liquidado de 6,50 euros, ajustamento de comissão na
devolução de efeitos domiciliados de 1,14% com mínimo de 29 euros e máximo de 825,00 euros, comissão de devolução por
falta de pagamento de 29 euros e uma comissão de reforma (por efeito) de 49 euros.

Nota (1r)

TAE calculada com base numa TAN de 10,173% (Euribor a 3 meses (1,973%), na base de 360 dias, de 30/11/2022,
arredondada à milésima e acrescida de spread de 8,20%), para um montante de efeito de 50.000 euros, por um prazo de 90
dias, comissão de entrada de efeito de 1,80% com mínimo de 26,50 euros e máximo de 1475,00 euros, taxa de devolução de
operação de 29 euros, taxa de operação de 4 euros e uma comissão de reforma (por efeito) de 49 euros.

Nota (1s)

TAE calculada com base numa TAN de 7,273% (Euribor a 3 meses (1,973%), na base de 360 dias, de 30/11/2022,
arredondada à milésima e acrescida de spread de 5,300%), para um montante de efeito de 50.000 euros, por um prazo de 90
dias e comissão de entrada de efeito de 0,75% com mínimo de 85,00 euros.

Nota (1t)

TAE calculada com base numa TAN de 11,373% (Euribor a 3 meses (1,973%), na base de 360 dias, de 30/11/2022,
arredondada à milésima e acrescida de spread de 9,400%), para um montante de efeito de 50.000 euros, por um prazo de 90
dias e comissão de reforma de 0,50% com mínimo de 90,00 euros.

Nota (1u)

TAE calculada com base numa TAN de 4,223% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 2,25%), para um crédito de 150.000
euros a 36 meses.

Nota (1v)

TAE calculada com base numa TAN de 5,330% (Euribor a 12 meses (2,830%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 2,500%), para um crédito de 150.000 euros a 36 meses,
comissão de montagem de 1,00% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de 2% com mínimo de 210,00
euros..

Nota (1x)

TAE calculada com base numa TAN de 4,973% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,00%), para um crédito de
1.000.000 euros a 60 meses, comissão de montagem de 1,00% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de
1% com mínimo de 210,00 euros.

Nota (1w)

TAE calculada com base numa TAN de 6,580% (Euribor a 12 meses (2,830%) na base de 360 dias, de 30/11/2022, com
revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,750%), para um crédito de 750.000 euros a 60 meses,
comissão de montagem de 1,00% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de 2% com mínimo de 210,00
euros.

Nota (1y)

TAE calculada com base numa TAN de 4,973% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 3,000%), para um crédito de
500.000 euros a 12 meses, comissão de montagem de 1,00% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de
2% com mínimo de 210,00 euros.
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20.4. Outros créditos (cont.)
Nota (2a)

Arredondamento da taxa de juro: no valor do indexante, antes da adição do spread (artigo 4.º do decreto-lei n.º 240/2006, de
22 de dezembro) e obrigatoriamente à milésima da seguinte forma:
i) por excesso, quando a 4ª casa decimal é igual ou superior a cinco;
ii) por defeito, quando a 4ª casa decimal é inferior a cinco.
Cálculo de juros: admitindo sempre um mês com 30 dias e um ano de 360 dias (base: 30/360).
Leasing Mobiliário - IVA (23% / 22% / 16%) à taxa legal em vigor, sobre rendas (capital e juros) e encargos, dedutível de
acordo com o regime fiscal do locatário e/ou do bem.
Leasing Imobiliário - Isento de IVA de acordo com o nº 29, Art. 9º do CIVA (com possibilidade de renunciar à isenção de IVA,
conforme nº 4 do Art. 12º, passando neste caso a estar sujeito a IVA à taxa legal em vigor), para as rendas (capital e juros).
Os encargos estão sujeitos a IVA (23% / 22% / 16%) à taxa legal em vigor.
Factoring - Imposto do selo (4º/oo) sobre valor de cessão e (4%) sobre juros e comissões. Encargos sujeitos a IVA (23% /
22% / 16%) à taxa legal em vigor.
Arredondamento da taxa de juro: indexante arredondado à milésima.
Cálculo de juros: ano civil (base act/360).
Financiamentos Taxa Variável
Regime fiscal aplicável: imposto do selo sobre utilização de crédito (ISUC) por mês de contrato de 0,04% para operações
com prazo inferior a um ano, 0,5% para operações com prazo igual ou superior a um ano e 0,6% para operações com prazo
igual ou superior a cinco anos; imposto do selo de 4% sobre comissões; imposto do selo de 4% sobre os juros cobrados.
Poderá ainda haver lugar à cobrança de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) de 23%, aplicado às despesas de
deslocação para entrega de títulos de distrate e à comissão de 2ª via de contrato. A taxa de IVA nas Regiões Autónomas da
Madeira é de 22% e nos Açores é de 16%.

Nota (2b)

Arredondamento da taxa de juro: indexante arredondado à milésima.
Cálculo de juros: ano civil (base 30/360).
Financiamentos Taxa Variável
Regime fiscal aplicável: imposto do selo sobre utilização de crédito (ISUC) por mês de contrato de 0,04% para operações
com prazo inferior a um ano, 0,5% para operações com prazo igual ou superior a um ano e 0,6% para operações com prazo
igual ou superior a cinco anos; imposto do selo de 4% sobre comissões; imposto do selo de 4% sobre os juros cobrados.
Poderá ainda haver lugar à cobrança de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) de 23%, aplicado às despesas de
deslocação para entrega de títulos de distrate e à comissão de 2ª via de contrato. A taxa de IVA nas Regiões Autónomas da
Madeira é de 22% e nos Açores é de 16%.

Nota (2c)

Indexante apurado tendo por base a média aritmética simples das taxas Euribor 12 meses dos dias úteis do mês anterior ao
período de contagem de juros, base 360 dias, arredondadas à milésima de ponto percentual mais próxima. Cálculo de juros:
admitindo sempre um mês com 30 dias e um ano de 360 dias (base: 30/360).

Nota (2d)

Arredondamento da taxa de juro: indexante arredondado à milésima.
Cálculo de juros: ano civil (base act/360).
Desconto Comercial / Financiamento por Livrança
Regime fiscal aplicável: imposto do selo sobre letras e livranças de 0,5%; imposto do selo de 4% sobre comissões cobradas;
imposto do selo de 4% sobre os juros cobrados; imposto do selo sobre a taxa de operação e IVA 23% sobre as comissões
relativas a protesto de efeitos. A taxa de IVA nas Regiões Autónomas da Madeira é de 22% e nos Açores é de 16%.

Nota (2e)

TAE calculada com base numa TAN de 6,723% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 4,750%), para um crédito de 50.000
euros a 48 meses, comissão de montagem de 1,20% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de 2% com
mínimo de 225,00 euros.

Nota (2f)

TAE calculada com base numa TAN de 4,473% (média aritmética da Euribor a 3 meses de Novembro de 2022 (1,973%), na
base 360 dias, com revisão trimestral, arredondada à milésima e acrescida de spread de 2,500%), para um crédito de
750.000 euros a 144 meses, comissão de montagem de 1,20% com mínimo de 500,00 euros e uma comissão de gestão de
2% com mínimo de 225,00 euros.

Nota (2g)

TAE calculada com base numa TAN de 6,500%, na base 360 dias para um crédito de 50.000 euros a 48 meses e uma Comissão
de Montagem de 1,25%.

Nota (2h)

TAE calculada com base numa TAN de 7,423% (média mensal de npvembro de 2022 da Euribor a 3 meses (1,423%) e
spread de 6,00%), para uma antecipação de 100.000 euros a 90 dias, com pagamento antecipado (desconto por dentro).
Dedução fixa de Confirming de 0,30% sobre o montante antecipado (valor nominal) de 100.000 euros.

Nota (2i)

TAE calculada com base numa TAN de 9,012% (média aritmética da Euribor a 1 mês de Novembro de 2022 (1,512%), na
base 360 dias, com revisão mensal, arredondada à milésima e acrescida de spread de 7,500%), para um crédito de 50.000
euros a 9 meses, comissão de montagem de 1,25% com mínimo de 50,00 euros e uma comissão de gestão de 2%.
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

20.4. Outros créditos (cont.)
Nota (3)

Em caso de mora, sobre o montante em dívida serão cobrados juros de mora calculados à taxa contratual acrescida de uma
sobretaxa de 3%.

Nota (4)

Na atividade de leasing, e em caso de incumprimento, a sobretaxa de mora a aplicar é de 3,0% (percentagem a acrescer à taxa
contratual do contrato), salvo se houver outra sobretaxa mais favorável prevista contratualmente. A taxa de mora apurada incidirá
sobre os montantes em dívida e pelo tempo em que o incumprimento ocorrer.

Nota (5)

Na atividade de factoring, a taxa de juros a aplicar a eventuais saldos devedores da conta-corrente será igual à taxa do contrato
acrescida de um adicional de 3,0% / ano, salvo se houver outra sobretaxa mais favorável prevista contratualmente.

Nota (6)

As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios, Vida 100% para os Titulares e
Multiriscos de acordo com o imovel dado como garantia, Comissões Inicias (Estudo Processo, Avaliação, Formalização),
Comissão de gestão de Conta DO (Se opção DO Normal) e Comissão mensal de Processamento de Prestação, Impostos e
custos de formalização associados ao Crédito.
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