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Nome do fornecedor de conta: BANCO INVEST SA 
Designação da conta: Conta Invest Plus DO 
Data: 24-06-2022 
 
Nota introdutória: 
• 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 em Condições Gerais de 
Abertura de Conta – Pessoa Singular, Ficha de Informação Normalizada – Conta Invest Plus DO e 
preçário. 

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

 
Serviço Comissões   
Serviços gerais       
Manutenção de Conta       

  

Contas Activas (Com 
movimentos durante o 
último ano ou com 
património total superior a 
EUR 5000) 

Eur 0,00 

        

  
Contas Paradas (Sem 
movimentos há mais de 
um ano e com património 
total inferior a EUR 5 000) 

  

  

  Trimestral:   EUR 7,80 

  Comissão Total Anual:  EUR 31,20 
        
  Conta em 

USD     
  Trimestral:  USD 7,28 
  Comissão Total Anual:  USD 29,12 
Pagamentos (excluindo cartões)       
Transferência a crédito Intrabancária       

  - com o mesmo 
ordenante e beneficiário EUR 0,00 

  - com ordenante e 
beneficiário distintos   

  Balcão:   EUR 1,04 
  Internet:   EUR 0,00 
Ordem permanente Intrabancária     serviço não disponível 
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Transferência a crédito SEPA +    
  - Até EUR 100 000,00   
  Balcão:   EUR 2,60 
  Internet:   EUR 0,52 
  - ≥ EUR 100 000,00   
  Balcão:   EUR 5,20 
Ordem permanente SEPA +     serviço não disponível 
Transferência a crédito não SEPA + Balcão:   0,26% 
      Mín: EUR 28,60   
      Max: EUR 93,60 
  Internet:   EUR 26,00 
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       
Disponibilização de um cartão de 
débito     EUR 5,20  

Disponibilização de um cartão de 
crédito     serviço não disponível 

Levantamento de numerário     EUR 4,16 

Adiantamento de numerário a crédito 
(cash advance)     serviço não disponível 

 


