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Nome do fornecedor da conta: Banco CTT, S.A. 

Designação da conta: Conta Serviços Mínimos Bancários 

Data: 09/05/2023 
• O presente documento fornece-lhe informações sobre as comissões cobradas pela

utilização dos principais serviços associados à conta de pagamento e ajuda-o a comparar
estas comissões com as aplicáveis a outras contas.

• Podem também ser cobradas comissões pela utilização de serviços associados à conta
não enumerados neste documento. Estão disponíveis informações completas na Ficha de
Informação Normalizada, nas Condições Gerais de Abertura de Conta e no Preçário do
Banco em qualquer Balcão Banco CTT ou em www.bancoctt.pt

• Pode consultar gratuitamente um glossário dos termos utilizados no presente documento.

Serviço Comissões 

Serviços de conta gerais 

Manutenção de Conta 

Inclui um pacote de serviços
constituído por: 

■ Depósitos, levantamentos de
numerário, pagamentos de bens e
serviços e débitos diretos.

■ Movimentação da conta através de
caixas automáticos na União
Europeia, serviço de homebanking
e Balcão;

■ Disponibilização de Cartão de
Débito para todos os Titulares da
Conta;

■ Transferências a crédito
Intrabancárias, com o mesmo
ordenante e beneficiário e com
ordenante e beneficiário distintos,
desde que realizadas num dos
seguintes canais: Homebanking
(Em Linha e Dispositivo Móvel),
Caixas Automáticos (ATM) e
Balcão;

■ Transferências a crédito SEPA +
exclusivamente em euros, desde
que realizadas num dos seguintes
canais: Homebanking (Em Linha e
Dispositivo Móvel) e Caixa
Automático (ATM);

■ Transferências através de 

4,24€Cobrança anual

Comissão total anual: 4,24€
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aplicações de pagamento operadas 
por terceiros. 

Os serviços que excedam estas 
quantidades serão cobrados 
separadamente. 

Pagamentos (excluindo cartões) 

Transferência a crédito 
Intrabancária 

Com ordenante e beneficiários iguais 
Pontual 

- Balcão 0,00€
- ATM 0,00€

Com ordenante e beneficiários distintos 
Pontual 

- Balcão 0,00€ 

- ATM 0,00€

Transferência a crédito 
SEPA + 

Pontual – Normal – Inferior a 100.000€ 

- Balcão 0,00€ 
- Em Linha 0,00€
- Dispositivo Móvel 0,00€

Pontual – Normal – Superior a 100.000€

Balcão 0,00€ 

Transferência a Crédito Não SEPA+ Serviço não disponível. 

Ordem Permanente Intrabancária Serviço não disponível. 

Ordem Permanente SEPA+ Serviço não disponível. 

Ordem Permanente Não SEPA+ Serviço não disponível. 

Requisição e entrega de cheques 
cruzados e à ordem 

Serviço não disponível. 

Requisição e entrega de cheques 
cruzados e não à ordem 

Serviço não disponível. 

Cartões e numerário

Levantamento de numerário em 
Euros 

- Balcão 0,00€ 

- ATM 0,00€
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débito 

[Cartão Visa Debit] 
0,00€ 

Anuidade - 1º Titular e Outros Titulares 

1º ano e seguintes 

Disponibilização de cartão de 
crédito  

Serviço não disponível. 

Adiantamento de numerário a 
crédito (cash-advance) 

Serviço não disponível. 
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