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Condições Especiais para Associados
Gestão de Tesouraria

Conﬁrming

Conta à ordem 1|2|3 Negócios
Uma solução completa para o dia a dia do seu
negócio ou empresa. Para os recebimentos,
para as compras do dia a dia e para as necessidades
de tesouraria.

Comissão de Abertura/Formalização: redução 50%
Comissão de Adiantamento: 0,35%

Conta Santander Advance
Otimize a sua atividade com uma conta de depósito
à ordem que lhe permite beneﬁciar de uma gestão
automática de tesouraria em 3 vertentes:
disponibilidade imediata, investimento e crédito.
Outras Contas-Correntes

Excluindo as contas: Conta-Corrente 1|2|3 Negócios, Conta-Corrente
Advance, Conta-Corrente Negócios Plus, Conta-Corrente Advance Plus,
Conta-Corrente Advance Optimal, Conta-Corrente Empreendedor,
Conta-Corrente Campanha, Conta-Corrente Adiantamento
Reembolso IVA.

Comissão de Abertura: redução de 50%, mínimo 175€
Comissão de Renovação: redução de 50%, mínimo 175€
Comissão de Imobilização: redução de 50%, mínimo 150€

Excluindo Conﬁrming Advance

Factoring

Com exclusão de Factoring Advance

Comissão de Abertura/Formalização: 0,275%
com mínimo de 250€
Comissão de Cessão: 0,20%
Comissão de Gestão Semestral: redução de 25%
Adiantamento: até 90% do valor das faturas
Taxa de juro: Eur 12 M+spread máximo de 2,25%
com ﬂoor zero
Factoring para aderentes ao Sistema de
Pagamento a Convencionados - SPC*
Taxa de juro: Eur 12 M+spread de 1,50%
com floor zero
Comissão de Cessão: 0,10%
* Acresce custo da FNS

Soluções de Financiamento e Investimento

Serviços

Apoiamos a sua empresa na aquisição de um
espaço para o seu negócio, no investimento em
inovação ou na compra de equipamento necessário
ao desenvolvimento da sua atividade.

DPG Digital Payment Gateway (custo que acresce
a cada transação de pagamento gerada)
Mensalidade: 30€+IVA
Transacional: 0,08€+IVA
Aceitação de Cartões: a negociar com Unicre

Mútuos

Exclui Crédito Advance; CrediSimples Negócios; mútuos para
saneamento ﬁnanceiro e créditos renegociados.

Comissão de Dossier: redução 50%
Comissão de Formalização: redução 50%,
mínimo 225€
Comissão de Gestão: redução 50%
Leasing Automóvel/ALD/Crédito com Reserva
de Propriedade (SFAC)
Comissão de Formalização: redução de 50%
Comissão de Gestão Mensal: redução de 50%
Taxa de juro: (indexante ﬂoor zero + spread),
para operações até 5 anos: redução de 1,25 pontos
percentuais sobre o spread de preçário de base
Leasing de Equipamento
Comissão de Abertura/Formalização: redução
de 50%, mínimo 100€
Para operações até 5 anos, redução de 1,25 pontos
percentuais sobre preçário de base
Leasing Imobiliário
Comissão de Abertura/Formalização:
redução de 50%
Comissão de Gestão Mensal: redução de 50%

Terminal de pagamento Automático (TPA/POS)
(Acordo Multibanco)
Taxa Mensal de Serviço (TMS): 3€+IVA
Taxa de Serviço ao Comerciante (TSC) - acordo
Multibanco: 0,55%
Taxa por Operação (TOP): isento
Custo das Comunicações: a cargo do cliente
nos terminais ﬁxos e a cargo do Banco nos terminais
móveis
Custo de integração do sistema de compra remota:
a cargo do cliente
Pagamento de Serviços:
Taxa Mensal: 100€+IVA (isento se entidades
subscritas ao abrigo do DPG)
Taxa por Operação: 0,163€+IVA
Comissão Sobre Transação: 0,7% - mín. 0,06€
e máx. 0,50€+IVA
MB Way
Taxa de Serviço ao Comerciante (TSC): 0,45%
Cartão Business Advance:
Oferta de disponibilização: oferta do primeiro
semestre
Cartão Refeição:
Comissão de carregamento: 0,5%
Pagamento de Ordenados por lote (preço por
registo - Preçário atual):
Listagem: Transferência a Crédito Intrabancária:
redução de 50%
Transferência a Crédito SEPA+: redução de 50%
Suporte Magnético: Transferência a Crédito
Intrabancária: redução de 50%
Transferência a Crédito SEPA+: redução de 50%
Ficheiro: Transferência a Crédito Intrabancária:
redução de 50%
Transferência a Crédito SEPA+: redução de 50%
Banca Eletrónica:
Transferência a Crédito Intrabancária: isento
Transferência a Crédito SEPA+: redução de 50%

Queremos que guarde as surpresas boas para si! Das más CUIDAMOS NÓS!
Saiba como, consultando a nossa oferta de SEGUROS em www.santander.pt/escolher-um-seguro

Informação adicional
Condições aplicáveis pelo Banco Santander Totta aos Associados.
As condições previstas neste documento são meramente indicativas e suscetíveis de alteração a qualquer
momento, em função da análise de risco, prazo e garantias da operação e tendo por referência as condições
inerentes às soluções de ﬁnanciamento e a política de atribuição de crédito em vigor, não resultando para
o Banco qualquer obrigação no sentido da aprovação e contratação.
Será aplicável o previsto no preçário do Banco, devidamente publicitado em todos os seus Balcões (nos termos
do Aviso 8/2009 do Banco de Portugal) a tudo o que não se encontrar especialmente previsto neste documento.
A informação detalhada sobre cada produto/serviço consta da respetiva Ficha de Informação Normalizada (FIN)
e preçário do Banco.
O Banco Santander reserva-se o direito de, em qualquer momento, descontinuar e/ou alterar as condições
de quaisquer produtos/serviços.
Nas situações não mencionadas expressamente, aplica-se o preçário em vigor.
As presentes condições não são acumuláveis com quaisquer campanhas, outros protocolos, ou produtos
especíﬁcos idênticos em comercialização pelo Banco.
As Comissões ﬁcam sujeitas a cobrança de IVA ou de Imposto de Selo.
Procuramos comunicar de acordo com o seu interesse. Caso não pretenda receber mais comunicações
personalizadas, pedimos que faça a gestão dos seus consentimentos ou exerça o seu direito de oposição num
dos balcões do Banco Santander, através de e-mail para privacidade@santander.pt ou através da SuperLinha,
ligando para o número 217 807 364.

Linha NetBanco Empresas

+351 217 807 130
Atendimento das 8h às 20h, nos dias úteis

empresas@santander.pt
www.santander.pt

Para mais informações, consulte o seu Gestor, uma Direção
Comercial de Empresas ou um dos nossos Balcões.

