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Documento de informação sobre 
comissões 

 
 

Nome do fornecedor da conta: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Vedras, CRL.  

Designação da conta: Conta de Depósito à Ordem Empresas  

Data: 14/10/2022 

 

• O presente documento fornece-lhe as informações sobre comissões cobradas pela utilização dos 

principais serviços associados à sua conta de pagamento e ajuda-o a comparar estas comissões 

com as aplicáveis a outras contas.  

• Podem também ser cobradas comissões pela utilização de serviços associados à conta não 

enumerados neste documento. Estão disponíveis informações completas na Ficha de Informação 

Normalizada, no Preçário e nas Condições Gerais do Contrato. 

• Pode consultar gratuitamente um glossário dos termos utilizados no presente documento. 

 

Serviço Comissões  

Serviço de conta gerais  

 

Manutenção de conta  

 
Mensal                                                                        7,28€ 
Comissão total anual                                             87,36€ 

Pagamentos (excluindo cartões)  

 
Requisição e entrega de cheque 
cruzados e à ordem  
  

 

Serviço não disponível  
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Requisição e entrega de 
cheques cruzados e não à 
ordem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo de 5 cheques: 
Canal de requisição – Canal de entrega 
- Balcão – balcão:                                                       5,45€ 
- Em linha – balcão:                                                    5,45€ 
- ATM – balcão:                                                          5,45€ 
- Telefone c/ operador:                     serviço não disponível 
- Telefone s/ operador:                     serviço não disponível 
 
Módulo de 23 cheques: 
Canal de requisição – Canal de entrega 
- Balcão – balcão:                                                     21,95€ 
- Em linha – balcão:                                                  21,95€ 
- ATM – balcão:                                                         21,95€ 
- Telefone c/ operador:                     serviço não disponível 
- Telefone s/ operador:                     serviço não disponível 
 
Livro de 29 cheques com cópia: 
Canal de requisição – Canal de entrega 
- Balcão – balcão:                                                      27,45€ 
- Em linha – balcão:                                                  27,45€ 
- ATM – balcão:                                                         27,45€ 
- Telefone c/ operador:                     serviço não disponível 
- Telefone s/ operador:                     serviço não disponível 
 
Livro de 149 cheques com cópia: 
Canal de requisição – Canal de entrega 
- Balcão – balcão:                                                    111,45€ 
- Em linha – balcão:                                                111,45€ 
- ATM – balcão:                                                       111,45€ 
- Telefone c/ operador:                     serviço não disponível 
- Telefone s/ operador:                     serviço não disponível 

Transferência a crédito 
Intrabancária  

- Balcão:                                                                         0,00€ 
- Em linha:                                                                      0,00€ 
- ATM:                                                                             0,00€ 
- Telefone c/ operador:                     serviço não disponível 
- Telefone s/ operador:                     serviço não disponível 

Ordem Permanente 
Intrabancária 

- Balcão:                                                                         0,00€ 
- Em linha:                                                                      0,00€ 
- ATM:                                                                             0,00€ 
- Telefone c/ operador:                     serviço não disponível 
- Telefone s/ operador:                     serviço não disponível 

Transferência a crédito SEPA +  - Balcão:                                                                      5,20€ 
- Em linha:                                                                   0,00€ 
- ATM:                                                                          0,00€ 
- Telefone c/ operador:                     serviço não disponível 
- Telefone s/ operador:                     serviço não disponível 

Ordem Permanente SEPA+ - Balcão:                                                                      5,20€ 
- Em linha:                                                                   0,00€ 
- ATM:                                                                          0,00€ 
- Telefone c/ operador:                     serviço não disponível 
- Telefone s/ operador:                     serviço não disponível 
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Transferências a crédito não 
SEPA+ 

Ordens de pagamentos emitidas: 
- Balcão:                            0,25% (Mín:20,80€; Máx:72,80€) 
- Em linha:                                       serviço não disponível 
- ATM:                                              serviço não disponível 
- Telefone c/ operador:                    serviço não disponível 
- Telefone s/ operador:                    serviço não disponível 
 
Urgentes: 
No próprio dia (D):                                                   36,40€ 
No dia seguinte (D+1):                                             27,04€ 
 
 
Ordens de pagamento recebidas: 
- até 50.000,00€  
com indicação de IBAN                                            10,40€ 
sem indicação de IBAN                                            13,00€ 
 
- acima de 50.000,00€ 
com indicação de IBAN                                            18,20€ 
sem indicação de IBAN                                            26,00€ 

Ordem Permanente não SEPA+ - Balcão:                                          serviço não disponível 
- Em linha:                                       serviço não disponível 
- ATM:                                              serviço não disponível 
- Telefone c/ operador:                    serviço não disponível 
- Telefone s/ operador:                    serviço não disponível 

Cartões e numerário  

Levantamento de numerário - Balcão                                                                        1,04€ 
- ATM                                                                           0,00€ 

Adiantamento de numerário a 
crédito (cash advance)  

Na EEE em euros, Coroa Sueca e Leu Romenos: 
- ATM                                              3,95%(1)+3€(2)+1,04%(5) 

- Balcão                                                   3,95%(1)+3€(2)+1,04%(5) 

 
No resto do mundo: 
- ATM                     3,95%(1) +3€(2) +2%(3) + 1%(4)+1,04%(5) 

- Balcão                  3,95%(1) +3€(2) +2%(3) + 1%(4)+1,04%(5)                                   

Disponibilização de um cartão 
de débito  
[Visa Electron] 
 
[MB] 

 
 
Cobrança anual                                                        10,40€ 
 
Cobrança anual                                                        10,40€ 
                              

Disponibilização de um cartão 
de crédito  
 
 

 
Serviço não disponível 

 

Notas:  

(1) Comissão variável sobre levantamento e/ou adiantamento de numerário a crédito (cash 

advance); 

(2) Comissão fixa sobre levantamento e/ou adiantamento de numerário a crédito (cash advance); 

(3) Comissão de serviço de moeda estrangeira, aplicado aos pagamentos que não em Euro; 
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(4) Comissão de processamento de transação internacional; 

(5) Imposto de selo à taxa legal em vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


