
BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVICO TOTAL, SA Entrada em vigor: 05-mai-2023

17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

17.1. Depósitos à ordem

Condições de acesso: a partir de 100 EUR/GBP/USD/CHF

Condições de acesso: a partir de 100 EUR

Conta + Ordenado
Condições de acesso: a partir de 750 EUR para domiciliação de um ordenado líquido e 1500 EUR para 2 ordenados líquidos.

Condições de acesso: a partir de 100 EUR/GBP/USD/CHF

Condições de acesso: a partir de 100 EUR/GBP/USD/CHF

Condições de acesso: a partir de 100 EUR

Condições de acesso: a partir de 100 EUR

Condições de acesso: Conforme DL nº 27-C/2000, de 10 de março republicado pelo DL n º 107/2017, de 30 de agosto

Taxas de descoberto bancário: Consulte Subsecção 18.5. Descobertos bancários

0,000%

Serviços Mínimos Bancários

0,00%

Conta Protocolo Digital

0,00%

Condições de acesso: a partir de 100 EUR para colaboradores e/ou associados de Empresas/Instituições/Associações com 
protocolos com o Banco Best.

Conta Protocolo Ordenado Especial
Condições de acesso: a partir de 750 EUR para domiciliação de ordenado de colaboradores e/ou associados de 
Empresas/Instituições/Associações com protocolos com o Banco Best.

0,00%

Conta Start Plus

0,00%

Conta Protocolo Ordenado
Condições de acesso: a partir de 750 EUR para domiciliação de ordenado de colaboradores e/ou associados de 
Empresas/Instituições/Associações com protocolos com o Banco Best.

0,00%

Taxa Anual 
Nominal Bruta 

(TANB)
Outras condiçõesRegime Fiscal

0,00%

Conta Start (fora de comercialização)

Conta Digital

Conta Best Trading

0,00%

0,00%

Non Resident Account

0,00%

0,00%

Nota (1)

Conta Digital +
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BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVICO TOTAL, SA Entrada em vigor: 05-mai-2023

17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)
17.2. Depósitos a prazo

Depósitos a taxa fixa
Condições de acesso - Clientes particulares detentores de uma conta à ordem na moeda do depósito

Arredondamento da taxa de juro: não aplicável
Cálculo de juros: Atual/360

Prazo: 365 dias 0,50%

Prazos: 90 dias 0,10%

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.

Juros passíveis 
de IRS: 28,00% 
no Continente e 

Madeira; 
22,40% nos 

Açores Prazos: 180 dias

Taxa Anual 
Nominal Bruta 

(TANB)
Regime Fiscal

0,00%

Outras condições

Prazos: 7, 15, 30 e 60 dias

Depósito a Prazo Standard em EUR

Depósito a Prazo por Medida em EUR

0,25%Prazos: 91 a 180 dias

Prazos: 5 a 60 dias 0,00%

Prazo: 90 dias

DP Exclusivo App Best Bank

2,00%

Exclusivo para aderentes à app Best Bank, constituição exclusiva 
na app Best Bank. Não é aplicada taxa de juro para valores 

inferiores ao montante mínimo de constituição / manutenção: 500€. 
Depósito não renovável e sem possibilidade de reforços. Em caso 
de levantamento antecipado (total ou parcial) existe penalização 

total de juros sobre o capital mobilizado.

Prazo: 365 dias 1,00%

Juros passíveis 
de IRS: 28,00% 
no Continente e 

Madeira; 
22,40% nos 

Açores 

Depósito Step Up 1,2,3

3º período

Depósito Novos Recursos 2%

2,00%

Prazo: 365 dias

TANB média 2%. Composto por 3 períodos de 180 dias. 
Constituição exclusiva na app Best Bank e website. Não é aplicada 

taxa de juro para valores inferiores ao montante mínimo de 
constituição / manutenção: 10.000€. Depósito não renovável e sem 

possibilidade de reforços. Em caso de levantamento antecipado 
(total ou parcial) existe penalização total de juros sobre o capital 

mobilizado.

Constituição exclusiva na app Best Bank e website. Não é aplicada 
taxa de juro para valores inferiores ao montante mínimo de 

constituição / manutenção: 50.000€. Depósito não renovável e sem 
possibilidade de reforços. Em caso de levantamento antecipado 
(total ou parcial) existe penalização total de juros sobre o capital 

mobilizado.

2,75%

1,00%

0,25%

Prazos: 181 a 365 dias 0,50%

Juros passíveis 
de IRS: 28,00% 
no Continente e 

Madeira; 
22,40% nos 

Açores

Nota (1)

3,00%

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.

Prazos: 61 a 90 dias 0,10%

Depósito Novos Clientes 2,75%

Depósitos Promocionais Exclusivo para novos clientes. Não é aplicada taxa de juro para 
valores inferiores ao montante mínimo de constituição / 

manutenção: 2.500€. Depósito não renovável, com pagamento de 
juros na conta à ordem associada no dia seguinte ao da 

constituição com data-valor da constituição. Não são permitidos 
reforços. Sem possibilidade de mobilização antecipada.

Juros passíveis 
de IRS: 28,00% 
no Continente e 

Madeira; 
22,40% nos 

Açores 

1º período

2º período
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BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVICO TOTAL, SA Entrada em vigor: 05-mai-2023

17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

17.2. Depósitos a prazo (continuação)

Depósitos a taxa fixa
Condições de acesso - Clientes particulares detentores de uma conta à ordem na moeda do depósito

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

Juros passíveis 
de IRS: 28,00% 
no Continente e 

Madeira; 
22,40% nos 

Açores 

1,55%

1,65%

1,75%

Prazo: 90 dias

Prazo: 180 dias

Prazo: 365 dias

Nota (1)

Depósitos Leilão

Depósito a Prazo em Moeda 
Estrangeira

USD

Prazos: 30 e 60 

Não é aplicada taxa de juro para valores inferiores ao montante 
mínimo de constituição / manutenção (500 USD/GBP/CHF). O 

montante máximo de constituição é de 250.000 USD/GBP/CHF. 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.

0,80%

Prazo: 90 dias

Regime Fiscal Outras condições

Min: 0,20%

1,10%

1,40%

1,60%

Max: 0,60%

Min: 0,50%

Max: 1,50%

Taxa Anual 
Nominal Bruta 

(TANB)

Depósitos não renováveis, sendo os juros pagos no vencimento por 
crédito na conta na conta à ordem associada. Não são permitidos 
reforços. Em caso de levantamento antecipado (total ou parcial) 
existe penalização total de juros sobre o capital mobilizado. Na 

existência de leilões com caracteristicas diferenciadas aplicam-se 
as condições constantes da respetiva Ficha de Informação 

Normalizada. 

Juros passíveis 
de IRS: 28,00% 
no Continente e 

Madeira; 
22,40% nos 

Açores 

1,30%Prazo: 30 dias

GBP

Prazo: 365 dias

Prazo: 30 dias

Prazo: 90 dias

Prazo: 180 dias

0,00%

CHF

Prazos: 30, 90, 180 e 365 dias
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BEST - BANCO ELECTRONICO DE SERVICO TOTAL, SA Entrada em vigor: 05-mai-2023

17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

17.3. Outras modalidades de depósito 

Depósitos a taxa fixa
Condições de acesso - Clientes particulares detentores de uma conta à ordem na moeda do depósito

Contratos abertos até 22.10.2020

Contratos abertos a partir de 17.03.2023

< 25.000 € 

> 25.000€ 
Arredondamento da taxa de juro: não aplicável
Cálculo de juros: Atual/360

Exclusivo para aderentes à app Best Bank, constituição exclusiva 
na app Best Bank. Depósito não renovável, com possibilidade de 

reforços a qualquer momento. Em caso de levantamento 
antecipado (total ou parcial) existe penalização total de juros sobre 

o capital mobilizado.

Juros passíveis 
de IRS: 28,00% 
no Continente e 

Madeira; 
22,40% nos 

Açores

Juros passíveis 
de IRS: 28,00% 
no Continente e 

Madeira; 
22,40% nos 

Açores 

Poupança por Objetivos

Prazos: 30 a 730 dias

0,50%

0,00%

0,00%

Prémio de permanência semestral de 0,125%, a partir do 2º 
semestre, até ao máximo de 0,375% se não ocorrerem 

levantamentos. Não é aplicada taxa de juro para valores inferiores 
ao montante mínimo de constituição/manutenção (125€). Depósitos 
renováveis até ao prazo máximo de 2 anos, sendo os juros pagos 

no vencimento / renovação podendo ser capitalizados ou 
creditados na conta à ordem associada, conforme definido no 
momento da constituição. São permitidos reforços a qualquer 

momento com um montante mínimo de 25€. Em caso de 
levantamento antecipado (total ou parcial) existe penalização total 

de juros sobre o capital mobilizado.

0,10% Prémio de permanência semestral de 0,02%, a partir do 2º 
semestre, até ao máximo de 0,06% se não ocorrerem 

levantamentos. Não é aplicada taxa de juro para valores inferiores 
ao montante mínimo de constituição/manutenção (125€). Depósitos 
renováveis até ao prazo máximo de 2 anos, sendo os juros pagos 
no vencimento/renovação podendo ser capitalizados ou creditados 

na conta à ordem associada, conforme definido no momento da 
constituição. São permitidos reforços a qualquer momento com um 

montante mínimo de 25€. Em caso de levantamento antecipado 
(total ou parcial) existe penalização total de juros sobre o capital 

mobilizado.

Contratos abertos a partir de 23.10.2020 e 
até 16.03.2023

Prémio de permanência semestral de 0,125%, a partir do 2º 
semestre, até ao máximo de 0,375% se não ocorrerem 

levantamentos. Não é aplicada taxa de juro para valores inferiores 
ao montante mínimo de constituição/manutenção (125€). Depósitos 
renováveis até ao prazo máximo de 2 anos, sendo os juros pagos 
no vencimento/renovação podendo ser capitalizados ou creditados 

na conta à ordem associada, conforme definido no momento da 
constituição. São permitidos reforços a qualquer momento com um 

montante mínimo de 25€. Em caso de levantamento antecipado 
(total ou parcial) existe penalização total de juros sobre o capital 

mobilizado.

1,00%

Nota (1)

Conta Poupança Crescente

Prazo: 181 dias

Taxa Anual 
Nominal Bruta 

(TANB)
Regime Fiscal Outras condições
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