Invest Money Box
Ficha de Informação Normalizada
Designação:

Invest Money Box

Condições de acesso:

Conta de acesso genérico por parte de todos os clientes particulares

Modalidade:

Depósito à Ordem

Meios de Movimentação:

A conta é creditada por instruções de débitos directos regulares provenientes de outras instituições
financeiras em que o cliente é também titular da conta. Estas instruções devem ser entregues
apenas no Banco Invest.
A conta é debitada por transferência interna para a Conta Invest D.O.

Moeda:

EUR

Montante:

Não há montante mínimo. O montante máximo de cada débito directo é de EUR 30 000

Taxa de Remuneração:

Remuneração de taxa fixa:
TANB
TANL ¹
TANL ²
0,200%
0,144%
0,155%
¹ Considerada a taxa de retenção de 28% para residentes no Continente e Região Autónoma da
Madeira; e ² Considerada a taxa de retenção de 22,4% para residentes na Região Autónoma dos
Açores.

Cálculo de Juros:

Juros calculados diariamente. A base de cálculo de juros é Act/360. Não existe arredondamento da
taxa de juro.

Pagamento de Juros:

Mensal

Regime Fiscal:

A remuneração do produto está sujeita a retenção na fonte com carácter definitivo à taxa de 28%
(residentes no Continente e Região Autónoma da Madeira) e 22,4% (residentes na Região
Autónoma dos Açores), com possibilidade de englobamento. Caso o titular opte pelo
englobamento, a retenção na fonte assume carácter provisório. Esta cláusula constitui um
resumo do regime geral e não dispensa a consulta da legislação aplicável.
O Banco Invest não poderá ser responsabilizado por eventuais perdas de rentabilidade
decorrentes de alterações do Regime Fiscal aplicável em vigor à data em que os juros forem
creditados.

Comissões e Despesas:

Não aplicável

Facilidades de Descoberto:

Não aplicável

Ultrapassagem de Crédito:

Não aplicável

Outras Condições:

Não aplicável

Fundo de Garantia de
Depósitos:

Os depósitos constituídos no Banco Invest beneficiam da garantia de reembolso prestada pelo
Fundo de Garantia de Depósito sempre que ocorra a indisponibilidade dos depósitos por razões
directamente relacionadas com a sua situação financeira.
O Fundo de Garantia de Depósito garante o reembolso até ao valor máximo de 100 000 (cem mil)
euros por cada depositante. No cálculo do valor dos depósitos de cada depositante, considera-se o
valor do conjunto das contas de depósito na data em que se verificou a indisponibilidade de
pagamento, 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 e o Formulário de Informação ao Depositante disponível em www.bancoinvest.pt.

Instituição depositária:

Banco Invest, SA

Validade das condições:

Condições válidas na presente data e por tempo indeterminado

Contactos:

Banco Invest, SA
Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 1 – 11º andar
1070-101 Lisboa
Tel: 800 200 160
Email: apoiocliente@bancoinvest.pt
Site: www.bancoinvest.pt.
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