Tarifários:
Documento Informativo

Nome do fornecedor de conta:

bunq BV

Nome da conta:

bunq Premium, Joint, Business

Data:

01-10-2019

•

Este documento informar-te sobre os custos de utilização dos principais serviços associados à conta de pagamento. Vai ajudar-te a comparar estes custos com os das outras
contas.

•

Estas tarifas também se podem aplicar à utilização de serviços associados à conta que
não estão enumerados aqui (incluindo subscrições antigas). Toda a informação está disponível em www.bunq.com/legal.

•

Disponibilizamos ainda um glossário dos termos utilizados neste documento, sem qualquer custo.

Serviço

Tarifas

Serviços gerais de conta
Manutenção da(s) conta(s)

Manutenção da(s) conta(s)
(bunq Pack)
Inclui um pacote de serviços
composto por:
• 4x contas Premium, ou
• 3x contas Premium e 1x
conta Business

Por mês (contas
bancárias)
bunq Premium (25 contas incluídas)
bunq Joint (25 contas
incluídas)
bunq Business (25 contas incluídas)

Por mês

Serviços que excedam
estas quantidades serão
cobrados separadamente.

Pagamentos (excluindo cartões)

1

7,99€
9,99€
9,99€

19,99€

Transferência

Por pagamento

Transferências em euros dentro
da SEPA

bunq Premium & Joint
bunq Business

Transferências noutras moedas
(via TransferWise)

bunq Premium & Joint
taxas TransferWise
bunq Business
taxas TransferWise + 0,10€

Receber dinheiro
Receber dinheiro em euros
dentro da SEPA

Por pagamento
bunq Premium & Joint
bunq Business

grátis
0,10€

Receber dinheiro em euros fora
da SEPA

Por Swift recebido até 10,000€
bunq Premium, Joint & Business

5,00€

grátis
0,10€

Por Swift recebido entre 10,000€ e 100,000€
bunq Premium, Joint & Business
10,00€
Por Swift recebido acima de €100,000
bunq Premium, Joint & Business

Dinheiro e Cartões

2

25,00€

Emissão de um cartão – cartão
ativo (Maestro, Debit Mastercard
e/ou bunq Travel Card (Mastercard de crédito))

Por cartão/mês
bunq Premium & Business
bunq Joint

Cartão Adicional (Maestro)

Por cartão
bunq Joint
bunq Premium & Business
Por mês
bunq Joint
bunq Premium & Business

Cartão Adicional (Debit Mastercard ou bunq Travel Card (Mastercard de crédito))

Por cartão
bunq Joint
bunq Premium & Business
Por mês
bunq Joint
bunq Premium & Business

Por cartão
Cartão de substituição (Maesbunq Premium, Joint & Busitro/Debit Mastercard ou bunq Traness
vel Card (Mastercard
de crédito))
Cartão virtual (Mastercard
de débito)

Por cartão
bunq Premium, Joint & Business

3 cartões incluídos
4 cartões incluídos

serviço não disponível
9,00€
serviço não disponível
2,00€
serviço não disponível
9,00€
serviço não disponível
3,00€
9,00€ (inclui um cartão de substituição
grátis por ano)

5 cartões incluídos
Cartão virtual adicional
(Debit Mastercard)

Pagamento com cartão de débito ou bunq Travel Card
Em euros
Noutras moedas

Levantamento de dinheiro
Com cartão em euros

Por cartão
bunq Joint
bunq Premium & Business

Por pagamento
bunq Premium, Joint & Business
Por pagamento
bunq Premium, Joint & Business
Por levantamento
bunq Premium, Joint & Business

3

serviço não disponível
9,99€ por mês por 5
cartões adicionais
com um máximo de
10 cartões adicionais
grátis

Taxa de câmbio Mastercard

Com cartão de outra moeda
Por levantamento
bunq Premium, Joint & Business

Depósito de dinheiro
Com cartão em euros

Por depósito
bunq Premium, Joint & Business

Com cartão de outra moeda
bunq Premium, Joint &
Business
Carregamentos com cartão de
crédito (500€ de carregamentos
grátis incluídos por mês)

Por pagamento
Bunq Premium, Joint & Business

10 levantamentos por
mês incluídos, depois
disso 0,99€ por levantamento
Taxa de câmbio Mastercard (10
levantamentos por
mês incluídos,
depois disso 0,99€
por levantamento)
1,5% por quantia
depositada (100€ de
depósitos grátis
incluídos por mês)
serviço não disponível
0,5% para cartões da
EU e 2,5% para
cartões fora da EU

4

Descoberto bancário e serviços relacionados
Serviço não disponível

N/A

Outros serviços
Contas bancárias adicionais
Por 25 contas adicionais

Por mês
bunq Joint
bunq Premium & Business

Funcionalidade de
pagamentos por NFC

Funcionalidade
bunq Premium, Joint & Business

Exportação de extratos
bancários
Em papel

Por exportação
bunq Premium, Joint & Business

Digital

bunq Premium & Joint
bunq Business

serviço não disponível
19,00€
incluída

serviço não disponível
grátis
0,10€ por exportação

Exportação Automática
Em papel
Digital

Auto IVA

Por mês
bunq Premium, Joint & Business
bunq Premium & Joint
bunq Business
Por mês
bunq Premium & Joint
bunq Business

Exportação de detalhes de tran- Por exportação
sação
bunq Premium, Joint & BusiEm papel
ness

Digital

Comissão de guarda de títulos
Para fundos em contas superiores a 100,000€

serviço não disponível

Por exportação
bunq Premium & Joint
bunq Business
Por dia
bunq Premium, Joint & Business

serviço não disponível
2,00€ p/m

serviço não disponível
2,00€ p/m

serviço não disponível

grátis
0,10€ por exportação
3 cêntimos
por cada 1000€
adicionais

•
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Termos do Glossário (Tarifas)
Serviço

Explicação

Serviços gerais de conta
Manutenção da(s) conta(s)

O fornecedor da conta opera-a de forma a que o cliente possa
utilizá-la.

Pagamentos (excluindo cartões)
Transferências
Transferências em euros dentro
da SEPA

O fornecedor da conta transfere dinheiro, a pedido do cliente, da conta do cliente para outra conta em euros dentro
da SEPA.

Transferências noutras moedas
(via TransferWise)

O fornecedor da conta transfere dinheiro através da entidade
terceira TransferWise, a pedido do cliente, da conta do cliente para outra conta de
outra moeda que não euros.

Receber dinheiro
Receber dinheiro em euros
dentro da SEPA
Receber dinheiro em euros fora
da SEPA
Swift recebido

O fornecedor da conta recebe dinheiro em euros de uma
contraparte dentro da SEPA.

O fornecedor da conta recebe dinheiro em euros de uma
contraparte fora da SEPA.
O fornecedor da conta recebe dinheiro de uma contraparte
através da rede internacional de
pagamentos Swift.

Cartões e dinheiro

7

Emissão de um cartão de débito – cartão ativo (Maestro e/ou
Debit Mastercard)

Fornecer um bunq Travel Card
(Mastercard de crédito)

O fornecedor da conta disponibiliza um cartão de pagamento
associado à conta do cliente. O valor de cada transação realizada com o cartão é retirado diretamente e por inteiro da
conta do cliente.
O fornecedor da conta disponibiliza um cartão de pagamento
associado à conta do cliente. O valor de cada transação realizada com o cartão é retirado diretamente e por inteiro do
saldo disponível da conta do cliente.
O fornecedor da conta disponibiliza um cartão de pagamento
virtual para pagamentos online associado à conta do cliente.

Cartão Virtual ( Mastercard de débito)

Cartão Adicional (Maestro)

Cartão Adicional (Debit Mastercard ou bunq Travel Card)
Cartão virtual adicional (Mastercard de débito)

Um cartão de débito adicional (Maestro)
é entregue a pedido do cliente, por exemplo, para o titular de
uma segunda conta.
Um cartão adicional (Mastercard) é entregue a pedido do cliente, para o titular de uma segunda conta, por exemplo.
Um cartão virtual adicional (Mastercard) é criado a pedido do
cliente.
É disponibilizado um cartão de substituição quando um cartão fornecido anteriormente (Maestro /
Mastercard) já não é utilizável, por exemplo em caso de
perda, furto ou defeito.

Cartão de substituição (Maestro/Debit Mastercard e bunq Travel Card ( Mastercard de crédito))
O cliente paga com o seu cartão em euros.
Cartão de débito ou pagamento
com bunq Travel Card
Em euros
O cliente paga com o seu cartão noutra moeda que não euros.
Noutras moedas
O cliente levanta dinheiro da conta em euros do cliente.
Levantamento de dinheiro
Com um cartão em euros

O cliente levanta dinheiro da conta do cliente de outra moeda que não euros.

Com um cartão de outra moeda

O cliente deposita dinheiro na sua conta em euros com o seu
cartão.

Depósito de dinheiro
Com um cartão em euros
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Descoberto bancário e serviços relacionados
Descoberto bancário

O fornecedor da conta e o cliente concordam antecipadamente que o cliente pode pedir dinheiro emprestado quando
não tiver mais dinheiro na conta. O acordo determina um
montante máximo que pode ser emprestado, e quais as taxas e juros que serão cobrados ao cliente.

Outros serviços
Contas bancárias adicionais

Funcionalidade de
pagamentos por NFC

Exportação de extratos bancários

Contas bancárias adicionais são fornecidas a pedido do cliente.
Método de pagamento Comunicação por Campo de Proximidade (Near Field Communication), onde o cliente tem a possibilidade de pagar com o seu dispositivo móvel (como um
cartão virtual).

O fornecedor da conta disponibiliza periodicamente a exportação de extratos da conta do cliente. Estas exportações
contêm o saldo e os pagamentos recebidos e enviados.

Exportação de detalhes de tran- O fornecedor da conta pode disponibilizar ao cliente o extrato de uma transação.
sação
O cliente consegue transferir fundos para a sua conta bancáCarregamentos com cartão de ria através do seu cartão de crédito emitido por outro fornecrédito
cedor de conta.

Comissão de guarda de títulos

Comissão de guarda de títulos em vigor, cobrada nas contas
Business com saldo superior a 100,000€.
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