Condições para Serviços Bancários a Particulares
Covilhã 13/3/2015

PRODUTOS
Conta à Ordem/Conta Ordenado

CONDIÇÕES
*Isenção de despesas de manutenção (se tiver
conta ordenado ou se for associado do MG ou
tiver saldos médios/aplicações superiores a
3.500€;
Comissão
de
manutenção:
15€/trimestre se saldo médio inferior a 1.500€;
10€/trimestre se saldo médio entre 15.000€ e
2,500€; 5€/trimestre se saldo médio entre
2.500€ e 3.500€. * Taxa de juro conta ordenado:
14%.

Cartão de débito Eletron/ Crédito/Pré-pago
*Isenção Anuidade cartão débito(ter conta
ordenado ou solução em anexo); Eletron
Jovem (até 30 anos):2€ anuidade + 1€ emissão;
Eletron: 8,50€ anuidade+3,50€ emissão *
Isenção anuidade cartão visa Origem (ter
solução em anexo); Visa origem: 12,50€
anuidade + 5€ emissão * Isenção anuidade
cartão pré-pago + 6€ emissão (validade 2 anos)
Acesso Multicanal
* Gratuito: www.montepio.pt
Cheques
* 10 cheques cruzados não à ordem com data
de validade 12 m: 5,80€+i.selo; 20 cheque
cruzados não á ordem com data de validade
12m: 11,05€ + i.selo
Outros Serviços
* Análise de propostas de seguros: gratuita
(enviar apólices em vigor) * Solução (ver
folheto em anexo) * Transferências entre
contas MG: gratuitas * Pagamento de serviços
(SDD)
Condições vantajosas para Associados do Montepio * Redução de prémio seguro auto * Redução
taxa crédito habitação e crédito individual *
Isenção de comissão de manutenção * Taxa
preferencial em produtos mutualistas *
Descontos e vantagens especiais junto dos
parceiros da Associaçao Mutualista (ao nível do
bem estar, proteção social, formação, cultura,
lazer, saúde,...)
Condições para ser Associado do Montepio
* Subscrever uma modalidade mutualista de
previdência/poupança no valor à escolha
(mínimo 5€) * Jóia de valor único: 9€ * Quota
associativa: de 2€ /mês; oferta para menores
de 13 anos da quota associativa; 1€ para jovens
entre 13 e véspera de completar 18 anos.

Solução Montepio Consigo
São as vantagens imediatas que o Cliente tem ao subscrever a Solução. No caso da Solução Consigo, os beneficios são os seguintes:

a. Isenção da comissão de manutenção na conta à ordem associada à Solução.
b. Isenção de cobrança de comissão sobre as transferências nacionais não urgentes, entre a conta à ordem associada à Solução e
outras contas CEMG/OIC, desde que efetuadas nos canais automáticos – Net24, Phone24 automático (sem recurso a operador),
SMS24, Netmóvel24.
c. Isenção da comissão de emissão e das anuidades do cartão de débito electron Montepio (1) associado à conta à ordem da
Solução com um máximo de um cartão por titular (1º titular e 2º titular).

(1) Aplica-se aos cartões Electron Contactless, Não Contactless e Especial Jovem

d. Isenção da primeira anuidade/semestralidade do cartão de crédito Origem e cartão + Vida e Classic associado à conta à
ordem da Solução com um máximo de um cartão por titular (1º titular e 2º titular). Sempre que o nível de utilização do cartão
Classic no semestre anterior for > a 750€ está isento da semestralidade.
e. Isenção do pagamento do prémio do seguro Montepio Check-in associado à conta à ordem da solução até um máximo de
20€/ano.

7.CONDIÇÕES DE DIFERENCIAÇÃO

O preçário da Solução é variável mensalmente consoante os produtos que o Cliente tem no Montepio, sendo que qualquer que sejam
as condições o primeiro mês é sempre gratuito. No caso da Solução Consigo, o preçário é o seguinte:

SOLUÇÃO MONTEPIO RUNNER
3.3.BENEFÍCIOS

Ao subscrever esta Solução o Cliente terá os seguintes benefícios:

Produtos e Serviços

Conta de Depósito à Ordem

Benefício

Isenção das despesas de manutenção da conta DO associada à
Solução.

Foi criado um novo cartão de débito exclusivo da Solução Montepio
Runner. Neste sentido, só poderá adquirir este cartão caso tenha aderido
Cartão de Débito Runner

previamente à Solução.
Isenção da taxa de emissão e das anuidades com um máximo de 2
cartões (1 cartão por titular).

Foi criado um novo cartão pré pago, no entanto, não será exclusivo da
Solução Montepio Runner. Qualquer cliente poderá adquirir este cartão
Cartão Pré Pago

mesmo que não tenha aderido à Solução.
Redução de 50% da taxa de emissão com um máximo de 2 cartões (1
cartão por titular).

Cartão de Crédito

Isenção da primeira anuidade/semestralidade do cartão de crédito
Origem, Sentidos e Classic associado à conta à ordem da Solução com
um máximo de um cartão por titular (1.º titular e 2.º titular).

Montepio24

Extrato Digital

Transferências

Acesso gratuito a todos os titulares

Acesso gratuito (Necessário acesso ao Montepio24)

Isenção das transferências nacionais, não urgentes efetuadas nos canais
automáticos (excluindo o Phone24).

Seguro Risco Pessoal
Seguro de Vida (Proteção Mais II)

Desconto de 5% no prémio comercial base

Aumento de 0,25% na taxa de remuneração base da entrega inicial.

Saúde + Fácil: Desconto de 10% *

Seguro de Saúde

Saúde Sorriso Garantido: Desconto de 5% *
Saúde Salutare Vite: Desconto de 5% *
Descontos incidem sobre o prémio comercial base

Solinca

Oferta de 8 entradas nos ginásios Solinca.

Todos os Produtos que compõem a Solução Montepio Runner regem-se pelos respetivos Manuais de Produto, salvo as indicações
referidas no presente Manual de Produto.

3.4.COMISSÃO MENSAL

O preçário da Solução é variável mensalmente consoante os produtos que o Cliente tem no Montepio, sendo que qualquer que sejam
as condições o primeiro mês é sempre gratuito. No caso da Solução Montepio Runner, o preçário é o seguinte:

0 € + IS

Se a domiciliação do vencimento na conta à ordem associada à Solução for igual ou superior a 500 € e um dos titulares da
Solução tenha um dos Seguros de Proteção Montepio.

2 € + IS

Não tendo um Seguro, mas cumprindo a condição de domiciliação de vencimento.

4 € + IS

Não cumprindo as condições anteriores.

SOLUÇÃO MONTEPIO VIVA
São as vantagens imediatas que o Cliente tem ao subscrever a Solução. No caso da Solução Viva, os benefícios são os seguintes:

a. Isenção da comissão de manutenção na conta à ordem associada à Solução.
b. Isenção de cobrança de comissão sobre as transferências nacionais não urgentes, entre a conta à ordem associada à
Solução e outras contas CEMG/OIC, desde que efetuadas nos canais automáticos – Net24, Phone24 automático (sem recurso a
operador), SMS24, Netmóvel24.
c. Isenção da comissão de emissão e das anuidades do cartão de débito electron Montepio (1) associado à conta à ordem da
Solução com um máximo de um cartão por titular (1º titular e 2º titular).
d. Isenção da comissão de um módulo de 10 cheques não à ordem requisitados através do net24 ou ainda com data de
validade requisitados ao Balcão, com o máximo de um módulo de 10 cheques por ano.
f. Isenção da primeira mensalidade do cartão Vitalidade + com o máximo de um cartão por Solução.
g. Crédito à Habitação e Crédito Individual, com redução (manual) da comissão de contratação para 75€ por crédito, sempre que
um dos mutuários ou fiadores for titular de uma conta à ordem associada à Solução

(1) Aplica-se aos cartões Electron Contactless e Não Contactless

7.CONDIÇÕES DE DIFERENCIAÇÃO
É o preçário da Solução, que é variável mensalmente consoante os produtos que o Cliente tem no Montepio, sendo que qualquer que
sejam as condições o primeiro mês é sempre gratuito.

No caso da Solução Viva, o preçário é o seguinte:
PREÇÁRIO PREVISTO
CONDIÇÕES DE DIFERENCIAÇÃO

(acresce Imposto de Selo à taxa legal
em vigor)

Conta Ordenado, com entregas > 350,00€ ou o montante em recursos totais no mês anterior
superior ou igual a 5.000,00€
+
Um dos titulares da Solução ser Associado Montepio Associação Mutualista

0,00€

+
Ser titular de um dos seguros de proteção Montepio

Conta Ordenado, com entregas > 350,00€ ou o montante em recursos totais no mês anterior
superior ou igual a 5.000,00€

2,00€

Ser titular de Conta Depósitos à Ordem

4,00€

