FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA
PARA DEPÓSITOS À ORDEM

Designação

Conta de Depósito à Ordem Pessoas Singulares – Particulares

Condições de acesso
Modalidade

Moeda

Conta disponível a Pessoas Singulares (Residentes e Não Residentes).
Depósito à Ordem.
Presencial junto de qualquer Agência da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria. Através de
cheque mediante subscrição de convenção, e de meios de pagamento eletrónico (Cartão de
débito, SDD, Homebanking, entre outros) dependendo de contrato específico.
Euro

Montante

Saldo mínimo para abertura de conta € 125,00.

Taxa de remuneração

Conta não remunerada.

Cálculo de Juros

Não aplicável;

Pagamento de juros

Não aplicável;

Regime fiscal

Não aplicável;

Meios de movimentação

Mat. na C.R.C de Leiria sob o n.º único de matrícula e identificação fiscal 500 978 921 – Capital Social Variável e Ilimitado no mínimo de 40.000.000€

1. Comissão de manutenção sobre conta sem movimento superior a um ano: € 10,00 acrescido
de I. Selo (€ 0,40);
Comissões e despesas

2. Comissão de Levantamento em numerário ao Balcão: € 1,00 acrescido de I. Selo (€ 0,04),
isenção de 3 levantamentos mensais;
3. Remoção de titulares da conta: €15,00 acrescido de I. Selo (€ 0,60);

Facilidade de descobertos Não aplicável;

Ultrapassagem de crédito

Não é autorizada a ultrapassagem de crédito. Caso ocorra, em virtude de pagamentos
obrigatórios ou de aceitação casuística da Caixa de Crédito de Leiria, o que não implica a
fixação de um limite máximo, o saldo a descoberto fica sujeito a juros:
Indexante Utilizado: Euribor a 3 Meses, com base de cálculo Atual/360;
Valor do Indexante: média aritmética simples das cotações diárias do mês anterior ao da
contagem de juros, sendo revisto trimestralmente, nas datas de cálculo (valor atual -0,391%,
correspondente a janeiro de 2020);
Data de Cálculo: O último dia útil dos meses de contagem de juros, sendo estes, fevereiro,
maio, agosto e novembro;
Spread: 15.000%;
Indexante
Euribor 3M

Valor do Indexante (%)
-0,391

Spread Base (%)
15,000

TAN (%)
14,609

TAE (%)
15,426

(a) TAE calculada com base nos seguintes pressupostos: data de referência – 1 de Janeiro de
ano comum; descoberto em DO no montante de € 500,00, operação por 92 dias. (b) TAEG
calculada com base nos pressupostos referidos em (a) e ainda: IS s/ juros (verba 17.3.1 –
TGIS); IS s/ saldo médio mensal (verba 17.1.4 – TGIS).
Outras condições

Não aplicável;

Fundo de garantia de
depósitos

Os depósitos constituídos na Caixa de Crédito Agrícola de Leiria CRL beneficiam da garantia
de reembolso prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos sempre que ocorra a
indisponibilidade dos depósitos por razões diretamente relacionadas com a sua situação
financeira. O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de
cem mil euros por cada depositante. No cálculo do valor dos depósitos de cada depositante,
considera-se o valor do conjunto das contas de depósito na data em que se verificou a
indisponibilidade por parte desta, incluindo os juros. Para informações complementares
consulte o endereço www.fgd.pt.
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Instituição depositária

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Leiria, CRL.
Morada da sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 – Apartado 1085 – 2410-801 Leiria
Telefone: 244 848 000 / Fax: 244 848 009
Sitio na Internet: www.caixacreditoleiria.pt / e-mail: geral@caixacreditoleiria.pt

Validade das condições

Condições válidas à data 2020-03-02 11:32:43
Ref. 1.FIN.DO.v2001

Declaro(amos) que recebi(emos) previamente a Ficha de Informação Normalizada:

_____ / _____ / _____, _____________________________________________________
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Assinatura

Nº Funcionário

Data: ____/____/________
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Documento de Informação
sobre Comissões

Nome do fornecedor da conta: Caixa de Crédito de Leiria
Designação da conta: Conta à Ordem Particulares
Data: 01-Ago-2019






O presente documento fornece-lhe informações sobre as comissões cobradas
pela utilização dos principais serviços associados à conta de pagamento e ajudao a comparar estas comissões com as aplicáveis a outras contas.
Podem também ser cobradas comissões pela utilização de serviços associados à
conta não enumeradas neste documento. Estão disponíveis informações
completas no Folheto de Comissões e Despesas do Preçário da Caixa de Crédito
de Leiria.
Pode consultar gratuitamente um glossário dos termos utilizados no presente
documento.

Serviço

Comissões

Serviços de conta gerais
Manutenção de Conta
Conta com movimento(s) durante o ano
Conta sem movimento(s) durante o ano

Mensal
Comissão total anual
Comissão total anual

0,00€
0,00€
10,00€

Pagamentos (excluindo cartões)
Transferências a crédito Intrabancária

Ordem permanente Intrabancária

Transferências a crédito SEPA +

Ordenante e Beneficiário distintos:
Balcão
0,00€
ATM
0,00€
Em linha
0,00€
Ordenante e Beneficiário distintos:
Balcão
0,00€
ATM
0,00€
Em linha
0,00€
Ordenante e Beneficiário distintos:
Balcão
5,00€
ATM
0,00€
Em linha
0,00€
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Ordem permanente SEPA +

Transferências a crédito não SEPA +
Acrescem comissões de comunicação,
quando aplicável.

Ordenante e Beneficiário distintos:
Balcão
0,96€
ATM
0,00€
Em linha
0,00€
Por débito em conta – Com indicação
de IBAN e BIC

Acrescem comissões do Banco
Correspondente, sendo variáveis em função Balcão
do Banco utilizado.
Ordem permanente não SEPA +
Acrescem comissões de comunicação,
quando aplicável.

0,25%

Min € / Max €
14,42€ / 72,12€

Por débito em conta – Com indicação
de IBAN e BIC
Min € / Max €
14,42€ / 72,12€

Acrescem comissões do Banco
Correspondente, sendo
variáveis em função do Banco utilizado.

Balcão

Requisição e entrega de cheques
cruzados e à ordem
Módulo de 10 cheques

Balcão – Balcão
Em linha – Balcão
ATM – Balcão

10,00€
10,00€
10,00€

Requisição e entrega de cheques
cruzados e não à ordem
Módulo de 10 cheques

Balcão – Balcão
Em linha – Balcão
ATM – Balcão

10,00€
10,00€
10,00€

0,25%

Cartões e numerário
Levantamento em numerário

Balcão
ATM

Disponibilização de um cartão de débito 1º ano
Anos seguintes
Visa Electron

1,00€
0,00€
17,21€
10,00€

Informações sobre serviços adicionais
Não aplicável
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Alteração Contratual em vigor a 15 de abril de 2020:

Para melhoria e modernização dos serviços que prestamos e, cumprindo o Decreto-Lei
91/2018, de 120 de Novembro (Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento), procedemos à
alteração das Condições Gerais do Contrato de Depósito Bancário e Contrato Quadro de
Prestação de Serviços de Pagamento para Pessoas Singulares, Empresários em Nome
1

Individual e Microempresas . Para o(a) mantermos devidamente informado(a), comunicamos
as principais alterações:
1. Alargamento dos meios de comunicação, troca de mensagens e informações,
privilegiando o recurso aos meios electrónicos (e-mail, sms e mensagens disponíveis
na plataforma Caixa de Crédito de Leiria ONLINE);
2. Proteção de dados pessoais e atualização da informação adequada;
3. Regras e procedimentos para prevenção de branqueamento de capitais e
financiamento ao terrorismo;
4. Condições e procedimentos para cessação de Contrato de Depósito Bancário e
Contrato Quadro de Prestação de Serviços de Pagamento e respectivos instrumentos
de pagamento;
5. Interação com a Central de Responsabilidade de Crédito;
6. Fundo de Garantia de Depósito;
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7. Clarificação da regulamentação dos serviços disponíveis nas contas de pagamento;
8. Reforço da segurança dos Serviços de Pagamento, nomeadamente, com a introdução
e respetiva regulamentação da autenticação forte;
9. Alargamento a outros serviços de acesso a contas e pagamentos em linha.

A versão integral das Condições Gerais está permanentemente disponível em
www.caixacreditoleiria.pt e em qualquer agência, pelo que, recomendamos a sua consulta.

Para mais informações ou esclarecimentos adicionais, poderá contactar-nos como
habitualmente, pelo telefone 244 848 000, pelo e-mail geral@caixacreditoleiria.pt ou junto
de qualquer agência.
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Caso não se trate de pessoa singular, empresário em nome individual, microempresa ou outra pessoa
colectiva equiparada, ou seja titular de Conta de Serviços Mínimos Bancários estas Condições Gerais não
se aplicam.

Sede: Largo Cândido dos Reis, 19 a 25 – Apartado 1085 – 2401-801 Leiria - Telef. 244 848 000 / Fax 244 848 009 - geral@caixacreditoleiria.pt

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA – C.R.L. – Pessoa Colectiva de Utilidade Pública

www.caixacreditoleiria.pt

ALTERAÇÃO DE PREÇÁRIO
Folheto de Comissões e Despesas - Particulares e Outros Clientes
A Caixa de Crédito de Leiria irá proceder à revisão de alguns produtos/serviços, mantendo-se as restantes condições
inalteradas. Toda a informação está disponível nas Agências e em www.caixacreditoleiria.pt.

Alterações com entrada em vigor a 21 de abril de 2020
Particulares
Descrição da Comissão
1. Contas de Depósito (Particulares)
Depósito à Ordem

Comissão

1. Manutenção de Conta
- 1.1. Conta Depósito à Ordem

€5,00 / Trimestral (1)

3. Caderneta
- 3.1. Emissão de Caderneta

€3,00

- 3.1. Emissão de 2ª via de Caderneta

€5,00

8. Depósito de Moeda Metálica ao Balcão
- 8.1. Superior a 25 e inferior a 100 moedas

€1,50

- 8.2. Igual ou superior a 100 moedas

€3,50

Conta de Serviços Mínimos Bancários
€1,00 / Trimestral

1. Manutenção de Conta
Nota (1) Estão isentas as contas de depósito à ordem de Menor e Jovem (até aos 25 anos).

Particulares e Outros Clientes
Descrição da Comissão
Comissão
7. Prestação de Serviços (Particulares) e 15. Prestação de Serviços (Outros Clientes)
Garantias Prestadas
Comissão Trimestral
- Até ao valor de saldo médio D.O

1,00% com min. €5,00

- Acima do valor do saldo médio D.O.

3,00% com min. €5,00

Outros Clientes
Descrição da Comissão
9. Contas de Depósito (Outros Clientes)
Depósito à Ordem

Comissão

1. Manutenção de Conta
- 1.1. Conta Depósito à Ordem

€6,00 / Trimestral (1)

8. Depósito de Moeda Metálica ao Balcão
- 8.1. Superior a 25 e inferior a 100 moedas

€1,50

- 8.2. Igual ou superior a 100 moedas

€3,50

Conta de Serviços Mínimos Bancários
1. Manutenção de Conta

€1,00 / Trimestral

Conta Condomínio
1. Manutenção de Conta

€6,00 / Trimestral

Nota (1) Estão isentas as contas de depósito à ordem de: Entidades de Utilidade Pública, IPSS, Associações Sem Fins Lucrativos,
Coletividades.

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DO
DEPOSITANTE
INFORMAÇÕES DE BASE SOBRE A PROTEÇÃO DOS DEPÓSITOS
Os depósitos na Caixa de Crédito de Leiria, estão
protegidos por:
Limite de proteção:
Se tiver mais depósitos na mesma Instituição de
Crédito:
Se tiver uma conta colectiva com outra(s) pessoa(s):
Prazo de reembolso em caso de insolvência da
Instituição de Crédito:
Moeda de reembolso:

Contacto:

Mais informações:

Fundo de Garantia de Depósitos. (1)
100 000 EUR por depositante e por Instituição de Crédito. (2)
Todos os seus depósitos na mesma Instituição de Crédito são
«agregados», estando sujeitos ao limite total de 100 000 EUR.
O limite de 100 000 EUR é aplicável separadamente a cada
depositante. (3)
15 dias úteis até 31 de dezembro de 2020. (4)
Euro
Fundo de Garantia de Depósitos
Morada: Fundo de Garantia de Depósitos
Av. da República, 57 – 8º
1050- 189 Lisboa – Portugal
Telefone: +351 21 313 01 99 / Telefax: +351 21 310 78 45
E-mail: geral@fgd.pt
www.fgd.pt
Assinaturas:
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Tomada de conhecimento do depositante:

Data:_____/_____/_____
Informações adicionais:
(1) O seu depósito está coberto por um sistema contratual oficialmente reconhecido como sistema de garantia de depósitos. Em
caso de insolvência da sua Instituição de Crédito, os seus depósitos serão reembolsados até ao limite de 100 000 EUR.
(2) Se um depósito estiver indisponível pelo facto de a Instituição de Crédito não poder cumprir as suas obrigações financeiras, os
depositantes são reembolsados por um sistema de garantia de depósitos. O reembolso cobre um montante máximo de 100 000
EUR por Instituição de Crédito. Significa isto que todos os depósitos na mesma Instituição de Crédito são adicionados para
efeitos da determinação do nível de cobertura. Se, por exemplo, o depositante for titular de uma conta poupança com um saldo
de 90 000 EUR e de uma conta corrente com saldo de 20 000 EUR, só será reembolsado no montante de 100 000 EUR.
(3) No caso das contas colectivas, o limite de 100 000 EUR é aplicável a cada depositante.
No entanto, os depósitos numa conta à qual tenham acesso duas ou mais pessoas na qualidade de membros de uma parceria
empresarial, associação ou agrupamento de natureza similar, sem personalidade jurídica, são agregados e tratados como se
tivessem sido feitos por um único depositante para efeitos do cálculo do limite de 100 000 EUR. Em determinados casos os
depósitos estão protegidos acima de 100 000 EUR. O limite previsto não se aplica a: a) Depósitos decorrentes de transações
imobiliárias relacionadas com prédios urbanos habitacionais privados; b) Depósitos com objetivos sociais, determinados em
diploma próprio; c) Depósitos cujo montante resulte do pagamento de prestações de seguros ou indemnizações por danos
resultantes da prática de um crime ou de condenação indevida (nº 2 do artigo 166º do Regime Geral das Instituições de Crédito
e Sociedades Financeiras). Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.
(4) Reembolso
O sistema de garantia de depósitos responsável é:
Fundo de Garantia de Depósitos
Morada: Fundo de Garantia de Depósitos
Av. da República, 57 – 8º - 1050-189 Lisboa – Portugal
Telefone: +351 21 313 01 99 / Telefax: +351 21 310 78 45 / E-mail: geral@fgd.pt.
Essa entidade reembolsará os seus depósitos até ao limite de 100 000 EUR no prazo máximo de 20 dias úteis até 31 de
dezembro de 2018, 15 dias úteis de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, 10 dias úteis de 1 de janeiro 2021 a 31 de
dezembro de 2023 e, a partir de 31 de dezembro de 2023, no prazo máximo de 7 dias úteis.
Se não tiver sido reembolsado dentro destes prazos, deve entrar em contato com o Fundo de Garantia de Depósitos, já que o
período para exigir o reembolso poderá estar limitado. Poderá obter mais informação em www.fgd.pt.
Outras informações importantes
Em geral, os depositantes particulares e as empresas estão cobertos pelo sistema de garantia de depósitos. As exceções para
determinados depósitos são indicadas no sítio web do sistema de garantia de depósitos responsável. A Caixa de Crédito de
Leiria informá-lo-á também, mediante pedido, sobre se determinados produtos estão ou não cobertos. Se os depósitos
estiverem cobertos, a Caixa de Crédito de Leiria confirma também tal cobertura nos extratos de conta.
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