Ficha de Informação Normalizada
Conta BK Mini

Designação

Conta BK Mini.

Condições de acesso

Clientes Particulares, com idades entre os 0 e os 17 anos, inclusive.
Formas de Abertura de Conta: Conta à Ordem aberta em nome do menor
(1.º titular) em que os respectivos representantes legais figuram
associados à conta. Estes representantes legais podem ser os próprios pais
do menor, que adquirem esse direito por via do poder paternal, ou outros
(tutores) que adquirem o direito de representante legal por via de sentença
judicial (tutores nomeados pelo tribunal);
Titularidade da Conta: O menor é o único Titular da Conta à Ordem. Os pais,
tutores ou terceiros figuram na conta exclusivamente como
representantes do menor;
Titularidade dos Produtos: O menor é o verdadeiro Titular de todos os
produtos associados à conta. Os representantes suprimem a incapacidade
legal dos menores no que respeita à movimentação da conta.

Modalidade

Depósito à Ordem.

Meios de
movimentação

Possibilidade de movimentação através de:

Moeda
Montante

•Sem acesso a cheques ou cartões de crédito;
•Se for solicitado pelos representantes do menor, poderá ser
disponibilizado um Cartão Electron, desde que tenha mais de 14 anos
(inclusive). A utilização (levantamentos ou compras) deste cartão está
limitada a um valor máximo diário de 50 euros. Deverão ser
assegurados pelos representantes do menor, a monitorização e
vigilância da utilização do cartão de débito, o controlo e administração
dos saldos disponíveis na Conta de Depósito à Ordem a cada momento
e a verificação dos extratos periódicos disponibilizados pelo banco.
Estas obrigações dos representantes do menor vigorarão até o titular
do cartão atingir a maioridade.
Euro
• Montante Mínimo de Abertura: 25€;
• Montante Máximo de Abertura: Não aplicável.

Taxa de remuneração
Cálculo de juros

Não aplicável.
Não aplicável.

Pagamento de juros
Regime Fiscal
Comissões e Despesas

Não aplicável.
Não aplicável.
Comissão de Manutenção de Conta: Isenta.
Comissão de Levantamento de Numerário: 4,81€ + Imposto do Selo à taxa
de 4%.
Para posteriores alterações de Comissões e Despesas, é indispensável a
consulta do Preçário que estiver em vigor, sendo que as alterações serão
sempre comunicadas pelo Bankinter ao(s) Cliente(s) com a antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias relativamente à data pretendida para a sua
aplicação.

Facilidades de
descoberto

Todos os encargos associados à movimentação da conta poderão ser
consultados no Preçário que estiver em vigor, disponível nas Agências
Bankinter, em www.bankinter.pt ou através do telefone +351 210 548 000
Não aplicável.
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Ultrapassagem de
crédito

Não aplicável.

Outras condições

A Conta BK Mini oferece a isenção de Comissão de disponibilização de um
cartão de débito ao titular da conta (Cliente menor nos termos referidos em
"Meios de movimentação").

Fundo de Garantia de
Depósitos

Os depósitos constituídos no Bankinter, S.A. beneficiam da garantia de
reembolso prestada pelo Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito sob supervisão do Banco de Espanha, sempre que ocorra a
indisponibilidade dos depósitos por razões diretamente relacionadas com
a sua situação financeira.
O Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito garante o
reembolso até ao valor máximo de 100.000 euros (cem mil euros) 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
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito através do
endereço www.fgd.es.

Instituição depositária BANKINTER, S.A., sociedade constituída ao abrigo das Leis de Espanha,
com sede em Paseo de la Castellana, n.º 29, 28046, Madrid, Espanha, e
Sucursal em Portugal, na Praça Marquês de Pombal, n.º 13, 2º andar,
1250-162 Lisboa - NIPC e CRC Lisboa n.º 980 547 490.
bankinter.pt
Para qualquer informação, poderá contactar-nos através do número
+351 210 548 000 (*).
Validade das condições A partir de 21 de fevereiro de 2022.
Declaro(amos) que tomei(amos) conhecimento e compreendi(emos) toda a informação constante
deste documento.
Nome
Nº de Cliente

Data
Conta de Depósito à Ordem associada

Assinatura(s) do(s) Cliente(s)

Reservado ao Banco
Conferidas as condições de movimentação e a(s) assinatura(s) do(s) Cliente(s) conforme ficha de
assinaturas.
Rubrica

(*) Chamada para a rede fixa nacional. O custo da chamada depende do tarifário que tiver acordado
com o seu operador de telecomunicações.
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