Deutsche Bank
FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA PARA DEPÓSITOS

Designação

Conta Base

Condições de acesso
Modalidade

Depósito à ordem

Meios de movimentação

Levantamentos e depósitos em dinheiro, db online, cheques, cartão de débito e transferências

Moeda

EUR

Montante

Montante mínimo de abertura 250 EUR

Taxa de remuneração

Não aplicável

Cálculo de juros

Não aplicável

Pagamento de juros

Não aplicável

ZĞŐŝŵĞĮƐĐĂů

Comissão de Manutenção sujeita a Imposto do Selo à taxa de 4%

Comissão de manutenção (valor anual): 121,64 EUR, acrescida do Imposto do Selo de 4%. A
comissão é calculada diariamente: 0,33 EUR / dia (acrescida de Imposto do Selo) e cobrada
mensalmente.
O valor mensal da comissão varia conforme o número de dias do mês - será cobrado um
máximo de 10,33 EUR (em meses de 31 dias). O valor anual da comissão considera um ano
de 365 dias.
O valor da comissão de manutenção inclui os seguintes serviços:
Comissões e despesas

- Atribuição gratuita de 1 cartão de débito por conta

- 3 operações de levantamento em numerário ao Balcão por mês, transferências
intrabancárias nacionais, depósitos, pagamentos de bens ou serviços, débitos diretos
Preçário disponível para consulta em todos os balcões Deutsche Bank ou em
www.deutsche-bank.pt.
Alterações ao preçário em vigor serão comunicadas com um pré-aviso de pelo menos 60 dias
antes da sua aplicação.
Facilidades de descoberto

Não aplicável

A ultrapassagem de crédito depende da aceitação do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.

Ultrapassagem de crédito

Sempre que existe ultrapassagem de crédito, e caso o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal
o aceite, ao mesmo é aplicado uma TAN (Taxa Anual Nominal) de 16,4% acrescida de Imposto do
Selo de 4%. Taxa revista trimestralmente (ano civil).

40-389-10

Cálculo de juros: actual/360 dias
Os juros calculados serão pagos mensal e postecipadamente, por débito da Conta, primeiro dia
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Outras condições

WĂƌĂŶŽǀŽƐůŝĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͕ŵĂŝŽƌĞƐĚĞŝĚĂĚĞ͕ƋƵĞĐŽŵƉůĞƚĞŵŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂďĞƌƚƵƌĂ
ĚĞĐŽŶƚĂ;ƐĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŶŽǀŽƐůŝĞŶƚĞƐĚĞƐĚĞƋƋƵĞŶĞŶŚƵŵĚŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĚĂĐŽŶƚĂ
ƉĂƌƟĐŝƉĞŶŽƵƚƌĂƐĐŽŶƚĂƐŶŽĞƵƚƐĐŚĞĂŶŬ'Ͳ^ƵĐƵƌƐĂůĞŵWŽƌƚƵŐĂůͿ͗ĐŽŶƚĂ/ƐĞŶƚĂĚĞ
Comissão de Manutenção durante 1 ano a contar da data de assinatura da presente Ficha
ĚĞ/ŶĨŽƌŵĂĕĆŽEŽƌŵĂůŝǌĂĚĂ͘ŵĐĂƐŽĚĞŝŶĐůƵƐĆŽĚĞŶŽǀŽƐƟƚƵůĂƌĞƐĞŵŵŽŵĞŶƚŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌ͕
a isenção de Comissão de Manutenção mantem o prazo inicial da mesma (1 ano a contar da
ĂďĞƌƚƵƌĂĚĞĐŽŶƚĂͿ͘
Está prevista a isenção da Comissão de Processamento de Prestação - 2€.
O Deutsche Bank poderá proceder à alteração unilateral das presentes condições, que será
comunicada nos termos legais.

O Deutsche Bank AG, é membro do do Sistema Alemão de Protecção de Depositantes e

1. Sistema Legal, confoƌŵĞĞƐƉĞĐŝĮĐado na Lei Alemã sobre a Protecção de Depósitos e
por depositante até um montante máximo de 100,000 EUR, e
2. Sistema Voluntário, que fornece protecção adicionaů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƉĞĐŝĮĐado nos Estatutos do
Fundo de Protecção de Depósitos da Associação Alemã de Bancos “Statut des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken e.V.”
Para informações complementares consulte o endereço
ou

Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal
db Online
808 221 121

Validade das condições
obtenha uma FIN atualizada.
Assinatura do Cliente - 1º Interveniente
Assinatura do Cliente - 2º Interveniente
Assinatura do Cliente - 3º Interveniente
Assinatura do Cliente - 4º Interveniente
Data

Deutsche Bank AG
Registado em Frankfurt, Alemanha, HRB30000
Sucursal em Portugal

40-389-10

Conservatória Registo Comercial de Lisboa
NIPC 980459079
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