Conta de Serviços Mínimos Bancários

Deutsche Bank

FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA PARA DEPÓSITOS
Designação

Condições de acesso

Conta de Serviços Mínimos Bancários.
Pessoa Singular que não seja titular de Contas de Depósito à Ordem ou Cartão
de Débito / Crédito em qualquer Instituição de Crédito, ou que seja titular de uma
única Conta de Depósito à Ordem no Deutche Bank a converter em conta de
serviços mínimos bancários. A pessoa singular que seja titular de outra conta de
depósito pode aceder aos serviços mínimos bancários desde que um dos
contitulares da conta de serviços mínimos bancários seja uma pessoa singular
com mais de 65 anos ou dependente de terceiros (aquele que apresente um
grau de invalidez permanente, devidamente comprovado pela entidade
competente, igual ou supe-rior a 60%).
Clientes subscritores de Declaração de Acesso aos Serviços Mínimos
Bancários. (Decreto-Lei nº 27-C/2000, de 10 de Março, Lei n.º66/2015, que
instituiu Sistema de Acesso pelas Pessoas Singulares aos Serviços Mínimos
Bancários e Decreto-Lei nº 107/2017, de 30 de Agosto).

Modalidade

Depósito à ordem.

Meios de movimentação

Cartão de débito, serviço de homebanking e depósitos, transferências, débitos
directos e levantamentos ao Balcão.

Moeda

EUR

Montante

Sem mínimo.

Taxa de remuneração

Conta sem remuneração.

Cálculo de juros

Não aplicável

Pagamento de juros

Não aplicável

Regime fiscal

Comissão de manutenção de conta de serviços mínimos bancários sujeita a Imposto
do Selo de 4%

Comissões e despesas

Preçário actual de comissões e despesas associadas à conta:
O montante anual total de comissões, despesas ou outros encargos cobrados
pelo Banco pelos serviços seguidamente descritos não pode exceder 1% do
indexante dos apoios sociais, fixada de acordo com o Decreto Lei em vigor.
O valor actual em preçário é de 4,21€ + Imposto do Selo /ano, sendo cobrado a
fevereiro de cada ano.
Extratos:
Extrato Mensal – Isento
Constituição, manutenção, gestão e titularidade da conta de depósitos à ordem – 0 €
Titularidade de Cartão de Débito – 0 €
Operações de levantamentos e depósitos ao Balcão e ATM’s – 0 €
Pagamento de Bens e Serviços, Movimentação da conta, Débitos Directos,
Transferências Intrabancárias realizadas ao Balcão, ATMs e Homebanking, e doze
transfêrencias interbancárias, por ano civil, efectuadas através de Homebanking
– 0€
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Os restantes serviços não referidos estão sujeitos a Preçário em vigor no Banco.
Facilidades de descoberto

Não aplicável

Ultrapassagem de crédito

Não aplicável
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Outras condições

Fundo de Garantia de Depósitos

O Banco pode pôr termo a este contrato de depósito, caso o titular tenha utilizado
deliberadamente a conta para fins contrários à Lei ou não tenha realizado qualquer
operação durante pelo menos 24 meses consecutivos.
Caso o cliente solicite a substituição do cartão de débito antes de decorridos 18
meses sobre a data da respectiva emissão, o Banco cobrará o valor aplicado ao
produto em vigor no Preçário do Banco, excepto se a sua validade for inferior a este
prazo, ou caso o motivo da sua substituição seja imputável ao Banco.
A pessoa singular que seja titular de outra conta de depósito pode aceder aos
serviços mínimos bancários desde que um dos contitulares da conta de serviços
mínimos bancários seja uma pessoa singular com mais de 65 anos ou dependente de
terceiros (aquele que apresente um grau de invalidez permanente, devidamente
comprovado pela entidade competente, igual ou superior a 60%).

O Deutsche Bank AG, é membro do Sistema Alemão de Protecção de Depositantes e
Investidores. Assim, os actuais e futuros depositantes e investidores da sucursal
portuguesa estarão protegidos pelo Sistema Alemão de Protecção de Depositantes e
Investidores. O Sistema Alemão de Protecção de Depositantes e Investidores assenta
em dois pilares:
1. Sistema Legal, conforme especificado na Lei Alemã sobre a Protecção de
Depósitos e Investimentos “Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz",
que fornece protecção por depositante até um montante máximo de 100,000 EUR, e
2. Sistema Voluntário, que fornece protecção adicional, conforme especificado 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
http://www.bafin.de/EN/Homepage/homepage_node.html
ou
http://www.bafin.de/SharedDocs/Aufsichtsrecht/EN/Gesetz/eaeg_en_ba.html?nn=2821
360

Instituição depositária

Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal
http://www.deutsche-bank.pt
db Online
808 221 121

Validade das condições

O Banco poderá alterar as condições desta conta por sua iniciativa, dentro das
condições legalmente estipuladas para os Serviços Mínimos Bancários, comunicando
aos clientes o teor dessas alterações com a antecedência mínima de 60 dias
relativamente à data pretendida para a sua aplicação considerando-se que as
alterações foram aceites caso o cliente não tenha notificado o Banco da sua nãoaceitação antes da data de aplicação.

Assinatura do Cliente - 1º Interveniente
Assinatura do Cliente - 2º Interveniente
Assinatura do Cliente - 3º Interveniente
Assinatura do Cliente - 4º Interveniente
Data

(1) O indexante dos apoios sociais, fixado nos termos legais em vigor, poderá
vir a ser alterado, refletindo-se essa atualização no cálculo do montante
máximo de cobrança anual relativo a comissões, despesas ou outros encargos.
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