FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA

Designação

BPG DEPÓSITO G VALOR 3 M

Condições de
Acesso

Pessoas Singulares, residentes, titulares de Conta de Depósitos à Ordem junto do Banco
Português de Gestão, S.A.

Modalidade

Depósito a Prazo (DP).

Prazo

Prazo de 92 dias.
A data de início do depósito corresponde à data da sua constituição 1
A data de vencimento do depósito corresponde à data de fim do prazo por que foi constituído.
A data-valor do reembolso do capital corresponde à data de vencimento.

Mobilização
Antecipada

É permitida a mobilização total ou parcial em qualquer momento:
a) com perda total dos juros corridos, caso a mobilização ocorra até 92 dias após a
constituição do depósito,
b) com perda correspondente a 90% dos juros corridos, caso a mobilização ocorra entre o
93º dia e a data de vencimento do Depósito.

Renovação

Automática, nas condições de montante e prazo originalmente contratados, à taxa de juro que
em vigor na data de renovação, salvo comunicação expressa em contrário, por qualquer das
partes, com uma antecedência prévia até 15 dias antes da data de vencimento do DP.

Moeda
Montantes
Reforços

Euro.
Mínimo: 10.000 €
Máximo: 500.000 €
Não aplicável.
TANB2

0,250%

TANL3

0,180%

Taxa de Remuneração

Cálculo de Juros

Convenção utilizada para o cálculo dos juros: Os juros são calculados diariamente sobre o capital
aplicado e não desmobilizado em cada momento, tomando por base um ano de 360 dias e um
referencial de 30 dias / mês.
A contagem de juros inicia-se data de constituição do depósito e termina no dia imediatamente
anterior à data de vencimento.
O montante de juros calculado será arredondado por excesso ou por defeito para a unidade de
cêntimo mais próxima.

Pagamento de Juros

O pagamento de juros ocorre na data de vencimento do DP, a crédito da conta à ordem. Caso a
data de pagamento dos juros não coincida com dia útil de liquidação, essa data será alterada para
o dia útil de liquidação subsequente.

1

Data-valor em que os fundos para a constituição do DP são disponibilizados na conta de Depósitos à Ordem associada.
Taxa Anual Nominal Bruta.
3 Taxa Anual Nominal Líquida calculada em função do regime fiscal aplicável a Pessoas Singulares Residentes.
2

1/2

FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA

Regime de Capitalização

Regime Fiscal

Outras Condições

Não aplicável.
Nos termos da legislação em vigor, os juros de depósitos auferidos por Pessoas Singulares
Residentes estão sujeitos à tributação de imposto sobre o rendimento (IRS), mediante retenção
na fonte à taxa liberatória de 28%, com opção pelo englobamento, assumindo a natureza de
pagamento por conta.
Esta disposição constitui um mero resumo do regime fiscal aplicável à data da constituição do
Depósito a Prazo, a qual poderá sofrer alterações no decurso da respetiva vigência, não
dispensando a consulta da legislação em vigor a todo o momento.
Não aplicável.

Garantia de Capital

Capital totalmente garantido na data de vencimento ou em caso de mobilização antecipada.

Fundo de Garantia
de Depósitos

Os depósitos constituídos no Banco Português de Gestão beneficiam da garantia de reembolso
prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos sempre que ocorra a indisponibilidade nos
depósitos por razões directamente relacionadas com a sua situação financeira.
O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de 100.000€ 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.bportugal.pt

Instituição Depositária

Validade das Condições

Banco Português de Gestão, S.A., matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
sob o número único de Pessoa Coletiva 504655361, com o capital social de 76.151.911,73 €, e
sede social na Rua Barata Salgueiro nº 37, 4º piso, 1250-042,Lisboa, Portugal.
Telefone

Email

Website

+351 213 131 000

bpg@bpg.pt

www.bpg.pt

As condições e termos desta Ficha de Informação Normalizada estão em vigor na presente data,
podendo até à efectiva constituição do depósito ser alvo de alterações ou o Depósito deixar de
estar activo em termos de comercialização.
O BPG disponibilizará nova FIN aquando da constituição do depósito, caso se verifiquem
alterações nas suas condições e termos.

Cliente:

Nº de Conta:

Cliente declara ter tido acesso e tomado conhecimento prévio à subscrição e constituição do Depósito a Prazo “G-VALOR” dos
termos e condições constantes da presente Ficha de Informação Normalizada.
Data ____ / ____ / _________

Cliente (Assinaturas conforme ficha de assinaturas)
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