FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA
Nº Conta D.O.:

Designação

Depósito a prazo leilão

Condições de acesso

Clientes particulares maiores de idade, estando vedado a colaboradores do Banco Best.

Modalidade

Depósito a prazo

Prazo

30 dias.
Data de início: é a data de constituição do depósito. Os depósitos são constituídos, de acordo
com as regras do apuramento, após o término do leilão pelo que a data de início é igual à data
de licitação e à data de constituição do depósito.
Data de vencimento / data-valor de reembolso do capital: correspondem à soma da data de início
com o prazo do depósito.

Mobilização antecipada

São permitidas mobilizações antecipadas a qualquer momento, parciais ou totais. A mobilização
antecipada do depósito implica a penalização total de juros sobre o capital mobilizado.

Renovação

Não aplicável.

Moeda

Euro

Montante

Mínimo de constituição: 1€
Máximo de constituição: 10.000€
Mínimo de manutenção: 1€
O montante do depósito a prazo será o que for atribuído após o leilão, e que poderá ser igual ao
montante indicado pelo Cliente ou ao montante apurado após rateio, caso exista.

Reforços

Não aplicável.
Taxa Anual Nominal Bruta (TANB):

Taxa de remuneração

Taxa Mínima

0,20%

Taxa Máxima

2,00%

Taxa Anual Nominal Líquida (TANL):
Taxa Mínima

0,14%

Taxa Máxima

1,44%

Regime de capitalização

Não aplicável.

Cálculo de juros

Base de cálculo 360 dias, sem arredondamento de taxa e com base no saldo diário do depósito.

Pagamento de juros

No vencimento, por crédito na conta à ordem associada, com um mínimo de 0,01€.

Regime fiscal

Os juros obtidos estão sujeitos a retenção na fonte de imposto sobre o rendimento para os
depósitos a prazo, à taxa que estiver em vigor no momento em que forem creditados.
À data de abertura do Depósito, os juros estão sujeitos a retenção na fonte de IRS à taxa de
28%.

Outras condições

a)
Condições de participação e licitação:
Para participar num Leilão de Taxa Variável é necessário indicar a conta à ordem associada, a
taxa e o montante pretendido, sendo necessário que este se encontre disponível na conta à
ordem indicada.
Num Leilão de Taxa Variável poderão ser efetuadas diversas licitações, desde que sejam
apresentadas taxas diferentes e sejam cumpridos os montantes mínimos e máximos por licitação
e por Cliente.
As licitações efetuadas poderão ser consultadas, alteradas ou anuladas no decurso do leilão,
através da opção “Histórico de Operações” em best.pt e da opção “Licitações Pendentes” na app
Best Bank.
Após a hora de fecho do leilão não será permitido alterar ou anular a(s) licitações
apresentada(s). A consulta destas licitações poderá ser efetuada na opção “Histórico de
Operações” em best.pt e na opção “Histórico de Licitações” na app Best Bank.
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b)
Apuramento:
Apuramento do Leilão de Taxa Variável: terminado o leilão, será efetuado o apuramento, sendo
as licitações satisfeitas por ordem crescente de taxa. Será igualmente determinada uma taxa de
fecho, ou seja, a taxa máxima licitada que conseguiu ser satisfeita. No caso de existirem várias
licitações à taxa de fecho, e o montante total licitado exceder o montante total a leiloar, será
efetuado um rateio, sendo atribuído ao Cliente um montante proporcional ao licitado.
c)
Consulta de leilões:
Os Leilões decorrerão em datas e horas comunicadas oportunamente em best.pt, reservando-se
o Banco a possibilidade de os alterar/anular.
Na opção “Comprar/Vender » Leilões” em best.pt e na opção “Leilões Ativos” na app Best Bank
são apresentados os leilões a decorrer e para os quais se poderão efetuar licitações;
Na opção “Próximos Leilões”em best.pt são apresentados os leilões que previsivelmente irão
decorrer nas datas aí referidas;
O Banco Best poderá inibir o acesso a um leilão, ou anular licitações realizadas por
participantes, que, a juízo do Banco, propuseram, modificaram ou cancelaram uma licitação com
a intenção de manipular o resultado do leilão, ou prejudicar os interesses de outros participantes
no leilão.
O Banco Best não poderá ser em momento algum responsabilizado por quaisquer falhas na
Internet ou no serviço telefónico, não podendo ser-lhe associadas responsabilidades pelas
licitações dos participantes que, por razões técnicas, não tenha tomado conhecimento ou não
tenham podido executar. Em virtude de falhas técnicas, será sempre admissível o cancelamento
dos leilões em curso por parte do Banco Best, sem que haja lugar a qualquer responsabilidade
do mesmo.
Garantia de capital

Garantia da totalidade do capital depositado no vencimento e em caso de mobilização
antecipada do depósito.

Fundo de Garantia de
Depósitos

Os depósitos constituídos no Banco Best 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 100 000 euros
por cada depositante. No cálculo do valor dos depósitos de cada depositante, considera-se o
valor conjunto das contas de depósito na data em que se verificou indisponibilidade de
pagamento por parte desta, incluindo os juros e, para o saldo dos depósitos em moeda
estrangeira, convertendo em euros, ao câmbio da referida data.
Para informações complementares consulte o endereço www.fgd.pt

Instituição Depositária

BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.
Praça Marquês de Pombal, 3 – 3º, 1250-161 Lisboa
Endereço correio eletrónico: opção ''Mensagens'' disponível nos Canais Digitais.
Para mais informações: www.bancobest.pt > Contactos.

Validade das condições

As informações constantes deste documento são válidas nos dias 7, 14 e 21 e 28 de junho de
2021.

__________________________________________________________
Assinatura do Cliente (conforme Documento de Identificação/Contrato Bancário)

BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. • Sede: Praça Marquês de Pombal, 3, 3º, 1250-161 Lisboa • www.bancobest.pt •
Registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa – 1ª Secção, com o nº 505 149 060 de pessoa colectiva e de matrícula e o capital social de Eur 63.000.000,00
GBES4009 – Informação Legal

