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12. CHEQUES (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

12.2. Outros serviços com cheques
Comissões
Euros
Em %
(Min/Máx)

Acresce
Imposto

Outras
condições

Utilizadores de Risco
Devolução de Cheque - a cobrar ao depositante

15,00 €

Devolução de Cheque - a cobrar ao sacador

30,00 €

Notificação para regularização de cheque

12,50 €

Regularização de cheque (justificação do cheque)

50,00 €

Reapresentação do cheque

5,00 €

Notificação por não regularização dentro do prazo legal

12,50 €

Notificação inclusão na lista de utilizadores de risco

12,50 €

Pedido de remoção da lista de utilizadores de risco

100,00 €

Notificação de rescisão da convenção do cheque

15,00 €

Pedido de celebração de nova convenção do cheque

100,00 €

( 1)

I.Selo 4%

( 2)

Outros serviços
Revogação/cancelamento de cheque

15,00 €

Comissão por uso indevido de cheque (cheque pago sem saldo)

25,00 €

Fotocópia de cheque

I.Selo 4%

(3)
(4)

15,00 €

IVA23%Continente;
22%Madeira;
18%Açores

20,00 €

I.Selo 4%

2. Diversos
Devolução (por cheque)
Nota (1)

Não será cobrada comissão ao depositante no caso em que o cheque é devolvido por:
a) Falta ou insuficiência de provisão - quando, respetivamante o saldo da conta de depósitos é zero ou não chega para permitir o
pagamento pelo banco;
b) Conta encerrrada - quando foi extinto o contrato de depósito por iniciativa do cliente ou do banco;
c) Saque irregular - quando existe divergência ou insuficiência de assinatura;
d) Conta bloqueada - quando o saldo da conta está indisponível por decisão de autoridade judicial;
e) Conta suspensa - quando tiver falecido um dos titulares de conta coletiva e enquanto não se efetuar a partilha de bens
(Lei de 66/2015 de 6 de julho)

Nota (2)

Se a rescisão for inferior a 2 anos é necessário pedir autorização ao Banco de Portugal. Se for superior a 2 anos, o Banco tem apenas de
informar o Banco de Portugal.

Nota (3)

Valor por ordem é independente do número de cheques a cancelar/revogar. O cancelamento de cheque abrange extravio de cheque ou
módulo de cheques não preenchido.

Nota (4)

A comissão de uso indevido é aplicada sobre os cheques de valor igual ou inferior a 150,00€
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