BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVICO TOTAL, SA

19. CONTAS DE DEPÓSITO (OUTROS CLIENTES)

(ÍNDICE)

19.1. Depósitos à ordem
Taxa Anual
Nominal Bruta Regime Fiscal
(TANB)

Outras condições

Conta Empresa
Condições de acesso: a partir de 5.000 EUR/USD/GBP/CHF
0,00%
Nota (1)
Nota (2)

Arredondamento da taxa de juro: não aplicável
Cálculo de juros: Atual/360
Taxas de descoberto bancário:
Consulte Subsecção 20.2. Descobertos bancários

19.2. Depósitos a prazo
Taxa Anual
Nominal Bruta Regime Fiscal
(TANB)

Outras condições

Depósitos a taxa fixa
Condições de acesso - Clientes empresa detentores de uma conta à ordem na moeda do depósito
Depósito a Prazo Standard em EUR

Prazos: 7, 15, 30 e 60 dias

0,00%

Prazos: 90, 180 e 365 dias

0,05%

Depósito a Prazo por Medida em EUR

Prazos: 5 a 60 dias

0,00%

Prazos: 61 a 365 dias

0,05%

Depósito a Prazo Standard Telefone
em EUR (fora de comercialização)

Prazos: 30, 90, 180 e 365 dias

BANCO BEST, S.A.

0,000%

Juros passíveis
de IRC: 25,00%
no Continente e
Madeira;
20,00% nos
Açores

Não é aplicada taxa de juro para valores inferiores ao
montante mínimo de constituição/manutenção (500€). Os
depósitos podem ser renováveis ou não renováveis. Os juros
são pagos no vencimento / renovação, podendo ser
capitalizados ou creditados na conta à ordem associada,
conforme definido no momento da constituição do depósito.
Não são permitidos reforços. Em caso de levantamento
antecipado (total ou parcial) existe penalização total de juros
sobre o capital mobilizado.

Não é aplicada taxa de juro para valores inferiores ao
montante mínimo de constituição/manutenção (500€). Os
Juros passíveis
depósitos podem ser renováveis ou não renováveis. Os juros
de IRC: 25,00%
são pagos no vencimento / renovação, podendo ser
no Continente e
capitalizados ou creditados na conta à ordem associada,
Madeira;
conforme definido no momento da constituição do depósito.
20,00% nos
Não são permitidos reforços. Em caso de levantamento
Açores
antecipado (total ou parcial) existe penalização total de juros
sobre o capital mobilizado.
Juros passíveis
de IRC: 25,00%
no Continente e
Madeira;
20,00% nos
Açores

Depósito standard em Eur disponível para constituição
através do Serviço de Apoio ao Cliente. Não é aplicada taxa
de juro para valores inferiores ao montante mínimo de
constituição/manutenção (500€).Os depósitos podem ser
renováveis ou não renováveis. Os juros são pagos no
vencimento / renovação, podendo ser capitalizados ou
creditados na conta à ordem associada, conforme definido
no momento da constituição do depósito. Não são permitidos
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(ÍNDICE)

19.2. Depósitos a prazo (continuação)
Taxa Anual
Nominal Bruta Regime Fiscal
(TANB)

Outras condições

Depósitos a taxa fixa
Condições de acesso - Clientes empresa detentores de uma conta à ordem na moeda do depósito
Depósito a Prazo em Moeda
Estrangeira
USD
Prazo: 30 dias

0,05%

Prazo: 90 dias

0,10%

Prazo: 180 dias

0,10%

Prazo: 365 dias

0,15%

Prazo: 30 dias

0,00%

Prazo: 90 dias

0,00%

Prazo: 180 dias

0,05%

Prazo: 365 dias

0,10%

GBP

Não é aplicada taxa de juro para valores inferiores ao
montante mínimo de constituição/manutenção (500
Juros passíveis USD/GBP/CHF). O montante máximo de constituição é de
de IRC: 25,00% 250.000 USD/GBP/CHF. Os depósitos podem ser renováveis
no Continente e ou não renováveis. Os juros são pagos no vencimento /
Madeira;
renovação, podendo ser capitalizados ou creditados na conta
20,00% nos à ordem associada, conforme definido no momento da
Açores
constituição do depósito. Não são permitidos reforços. Em
caso de levantamento antecipado (total ou parcial) existe
penalização total de juros sobre o capital mobilizado.

CHF
Prazos: 30, 90, 180 e 365 dias
Nota (1)

0,00%

Arredondamento da taxa de juro: não aplicável
Cálculo de juros: Atual/360 para USD e CHF; Atual/365 para GBP
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