
 

 

 
 
 
 
 

Termo Definição 
  

Manutenção de conta O fornecedor de conta gere a conta aberta no 

 nome do cliente 
  

Emissão de um cartão de 
débito O fornecedor de serviços de conta emite um cartão de débito associado à 

 

conta do cliente. Todos os pagamentos iniciados através da utilização do cartão 
de débito são imediatamente 

 debitados da conta do cliente 
  

Emissão de um cartão de 
crédito O fornecedor de serviços de conta emite um cartão de pagamento associado à 

 conta de pagamento do cliente. O montante de pagamentos efetuados com o 

 cartão durante o período acordado deve ser 

 

total ou parcialmente debitado da conta do cliente no dia especificado. O 
contrato de crédito 

 realizado entre o fornecedor de serviços de conta e o cliente 

 determina se o cliente irá pagar juros sobre o montante 

 do empréstimo. 
  

Levantamento de dinheiro O cliente levanta dinheiro da sua conta. 
  

Depósitos em numerário O cliente deposita o dinheiro na sua conta. 
  

Transferência de crédito SEPA O fornecedor de serviços de conta transfere fundos da conta do cliente para 

 

outra conta, de acordo com as instruções do cliente. Aplicável a pagamentos em 
EUR 

 efetuados para contas abertas em países que pertençam à 

 área SEPA. 
  

Transferência de crédito não 
SEPA O fornecedor de serviços de conta transfere fundos da conta do cliente para 

 

outra conta, de acordo com as instruções do cliente. Aplicável a pagamentos que 
não sejam em EUR 

 ou pagamentos efetuados para contas abertas em países que 

 não pertençam à área SEPA. 
  

Débito direto O cliente permite a outra pessoa (destinatário) instruir 

 o fornecedor de serviços de conta para transferir dinheiro da conta do cliente 

 

para a conta do destinatário. O fornecedor de serviços de conta transfere o 
dinheiro 

 para o destinatário no dia ou nos dias acordados entre o cliente e o 

 destinatário. O montante pode variar. 
  

Pagamento automático de O fornecedor de serviços de conta, de acordo com as instruções fornecidas 

faturas eletrónicas antecipadamente pelo cliente, paga a fatura eletrónica do destinatário 

 enviada pelo sistema bancário online do pagador. 
  

Administração dos O fornecedor de serviços de conta administra os próximos pagamentos em EUR 

próximos pagamentos em 
EUR efetuados a partir de contas abertas em países que pertençam à área SEPA. 

  

Administração dos 

O fornecedor de serviços de conta administra os próximos pagamentos que não 
sejam em EUR ou 



 

 

próximos pagamentos 

os pagamentos efetuados a partir de contas abertas em países que não 
pertençam 

internacionais à área SEPA 
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