Anexo à Instrução nº 3/2008

REPORTE DOS SERVIÇOS MÍNIMOS BANCÁRIOS

Instituição:
Data de reporte:

BANCO
31-Dez-XX

A. Informação estatística referente ao período compreendido entre 31 de Dezembro do Ano N-1 e 31 de
Dezembro do Ano N:
1.Total de contas bancárias à ordem abertas nos livros dessa instituição que visaram o acesso aos serviços
mínimos bancários, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 4.º do citado diploma:

0

2. Total das recusas de abertura de conta, de acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 4.º:

0

3. Total de contas canceladas, nos termos previstos no artigo 5.º:

0

4. Total de contas encerradas por iniciativa dos respectivos titulares:

0

5. Total de contas encerradas por iniciativa do banco fora dos casos previstos no artigo 5.º:

0

6. Discriminação dos custos, taxas, encargos ou despesas, que são cobrados por essa instituição, relativamente aos serviços
referidos no artigo 2.º do mesmo diploma. Em euros, com indicação dos respectivos impostos:
6.1. Montante mínimo de abertura de conta

0,00

6.2. Custos de abertura de conta

0,00

6.3. Custos anuais de manutenção da conta

0,00

6.4. Anuidade do cartão de débito

0,00

6.5. Custos associados à consulta da conta (extracto, on-line);

0,00

6.6. Custos de movimentação da conta (depósitos, levantamentos e transferências);

0,00

6.6.1. Depósitos

0,00

6.6.2.Levantamentos

0,00

6.6.3. Transferências

0,00

B. Informação estatística referente à posição em 31 de Dezembro do Ano N:
7. Total de contas bancárias abrangidas pelo sistema de Serviços Mínimos Bancários activas:

0

C. Informação qualitativa:
8. Alterações na política ou nos procedimentos relacionadas com a abertura de contas abrangidas pelo sistema de Serviços
Mínimos Bancários relativamente ao reporte anterior (v.g. campanhas de divulgação, preçário ou outros), com indicação da
data de entrada em vigor dessa alteração.
Breve descrição e envio dos respectivos suportes (em formato digital - doc, xls ou pdf)
9. Justificação dos principais motivos associados ao encerramento das contas SMB por decisão da instituição fora das
condições previstas no art.º 5.º.
10. Informação quanto aos meios de divulgação das contas SMB (v.g. preçário, folhetos, etc.) e envio dos respectivos suportes.
Breve descrição e envio dos respectivos suportes (em formato digital - doc, xls ou pdf)
11. Envio do tipo de formulário de abertura de conta utilizado e respectivas condições contratuais (em formato digital - doc, xls
ou pdf)

Responsável pela informação:
Nome:
Função e Departamento:
Telefone:
E-mail:

