
17.1. Depósitos à Ordem

Notas Gerais:
● Arredondamento da taxa de juro: à 3ª casa decimal.
● Taxas de descoberto bancário: Consulte Subsecção 18.5. Descobertos bancários.

Notas Específicas:

Nota (1)

- A aplicação da taxa de remuneração depende do cumprimento de forma regular e mensal das condições cumulativas abaixo descritas:

Conta Bankinter (idade igual ou superior a 18 anos)
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17. CONTAS DE DEPÓSITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 01-abril-2023

(ÍNDICE)

Taxa Anual Nominal 
Bruta (TANB)

Regime Fiscal Outras Condições

Contas à Ordem Standard

Conta Mais Ordenado

Remuneração
1º Ano - 5.00%
2º Ano - 2.00%

IRS - 28% no Continente e Madeira; 
19,6% nos Açores

Juros calculados diariamente (limitado ao saldo diário máximo de 
€5.000) e pagos semestralmente, no último dia de cada semestre 
de aniversário da data de adesão. (1)

Conta BK Mini (Antiga Conta B Teen) e Conta em Moeda Estrangeira 

Remuneração Sem remuneração -- No caso destas contas terem remunerações associadas, não 
existe montante mínimo para o lançamento de juros credores.

Conta Private (Clientes Segmento Private)

Remuneração Sem remuneração --
No caso destas contas terem remunerações associadas, não 
existe montante mínimo para o lançamento de juros credores.

Conta Private 2 (Conta encerrada à comercialização)

Remuneração Sem remuneração --
No caso destas contas terem remunerações associadas, não 
existe montante mínimo para o lançamento de juros credores.

Qualquer reclamação relacionada com as informações que constem deste(s) quadro(s) pode ser dirigida à Provedoria do Cliente através do telefone 
800 261 820 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Remuneração Sem remuneração --
No caso destas contas terem remunerações associadas, não 
existe montante mínimo para o lançamento de juros credores.

Domiciliação de salário (ou pensão/reforma) mensal de valor igual ou superior a €800,00 verificada em, pelo menos, 2 (dois) meses em cada 
3 (três) meses, através de transferência bancária com código específico para o efeito ou movimentos a crédito decorrentes de depósito(s) de 
numerário, cheque(s), transferências nacionais, incluindo via rede Multibanco (ATM), desde que proveniente(s) de outra Instituição de Crédito. A 
primeira domiciliação terá de se verificar no máximo até 4 (quatro) meses após a data de adesão

- A remuneração apenas será aplicável se a Conta não apresentar produtos de crédito à habitação associados e se a Conta apresentar um Cartão de 
Crédito ativo com, pelo menos, 5 movimentos de compras a crédito durante o ciclo de contagem de juros.”
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17.2. Depósitos a Prazo

Depósitos a taxa fixa

Depósito Especial - moeda EUR

Prazo:
Até 60 
dias

90 dias 180 dias 366 dias 18 meses

Escalões Montante (Euros)

1.000 - 49.999 0,40% 0,50% 0,70% 0,80% 1,00%

50.000 - 249.999 0,50% 0,60% 0,80% 0,90% 1,10%

≥ 250.000 0,60% 0,70% 0,90% 1,00% 1,20%

Prazo: 7 dias 15 dias 1 mês 3 meses 6 meses 12 meses
2 

anos

Escalões Montante (Euros)

500 - 49.999 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  --

50.000 - 99.999 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  --

≥ 100.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  --

Prazo: 60 dias 90 dias 180 dias 366 dias

Escalões Montante (USD)

10.000 - 49.999 2,05% 2,45% 2,65% 3,05%

50.000 - 249.999 2,25% 2,65% 2,90% 3,30%

250.000 - 1.000.000 2,35% 2,75% 3,05% 3,45%

≥ 1.000.000 2,45% 2,85% 3,20% 3,60%

Qualquer reclamação relacionada com as informações que constem deste(s) quadro(s) pode ser dirigida à Provedoria do Cliente através do telefone 
800 261 820 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, nº13, 
2º andar, 1250-162 Lisboa.

Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) Regime Fiscal Outras Condições

Depósitos a taxa fixa
Depósito Especial ME - moeda USD 

IRS - 28% no 
Continente e Madeira; 

19,6% nos Açores 

- Permite liquidações antecipadas, parciais ou totais, em qualquer
momento, sendo que neste caso, haverá lugar à penalização total de
juros decorridos desde a data de constituição ou do último pagamento.
- Esta tabela apresenta taxas de juro para prazos fixos. No entanto, o

DP permite prazos intermédios (entre cada prazo fixo e apenas entre 1
e 366 dias), cujas taxas de juro serão obtidas pela aplicação do
método de interpolação linear.
 - As taxas podem ser revistas durante o período em vigor indicado.
 - Pagamento de Juros no final do Prazo.

Taxa Anual Nominal Bruta (TANB)
Regime 
Fiscal

Outras Condições

Depósitos a taxa fixa

Depósito Net - moeda EUR 

IRS - 28% 
no 

Continente 
e Madeira; 
19,6% nos 

Açores 

- Exclusivo para aderentes do serviço Bankinter
Particulares ou Bankinter Empresas.

- Permite liquidações parciais ou totais, com
penalização total sobre os juros.
 - Pagamento de Juros no final do prazo.
- As taxas podem ser revistas durante o período

em vigor indicado.
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17. CONTAS DE DEPÓSITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 14-abril-2023

(ÍNDICE)

Taxa Anual Nominal Bruta (TANB) Regime Fiscal Outras Condições

IRS - 28% no Continente e 
Madeira; 19,6% nos 

Açores 

- Permite liquidações antecipadas, parciais ou totais, 
em qualquer momento, sendo que neste caso, haverá 
penalização total de juros decorridos desde a data de 
constituição ou do último pagamento de juros. 
 - Esta tabela apresenta taxas de juro para prazos 
fixos. No entanto, o DP permite prazos intermédios 
(entre cada prazo fixo e apenas entre 1 e 366 dias), 
cujas taxas de juro serão obtidas pela aplicação do 
método de interpolação linear.
 - As taxas podem ser revistas durante o período em 
vigor indicado.
 - Pagamento de Juros no final do Prazo.
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BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

17. CONTAS DE DEPÓSITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 14-abril-2023

(ÍNDICE)

17.2. Depósitos a Prazo (cont.)

Notas Gerais:
● Arredondamento da taxa de juro: à 3ª casa decimal.

● Cálculo de juros: o número de dias subjacentes ao cálculo de juros é de Act/360, com pagamento no final do prazo do Depósito.

Qualquer reclamação relacionada com as informações que constem deste(s) quadro(s) pode ser dirigida à Provedoria do Cliente através do telefone 
800 261 820 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, nº13, 
2º andar, 1250-162 Lisboa.

Remuneração
6 meses: 1,15%

12 meses: 1,65%
18 meses: 1,90%

IRS - 28% no 
Continente e Madeira; 

19,6% nos Açores 

- Prazo: 6, 12 ou 18 meses; 
- Permite liquidações antecipadas, parciais/ totais, em qualquer momento, com penalização 
total sobre os juros decorridos e não pagos.

Depósito BK Mini - moeda EUR 

Remuneração 5,00%
IRS - 28% no 

Continente e Madeira; 
19,6% nos Açores 

- Exclusivo para Clientes menores de 18 anos com a Conta BK Mini;
- Prazo: 12 meses; 
- Permite liquidações antecipadas, parciais/ totais, em qualquer momento, com penalização 
total sobre os juros decorridos e não pagos.
- A TANB apresentada dependente do cumprimento de um conjunto de  condições (para maior 
detalhe consultar Ficha de Informação Normalizada em qualquer agência Bankinter, S.A., 
Sucursal em Portugal).

Depósito Mais Relação - moeda EUR 

Remuneração
6 meses: 1,00%

12 meses: 1,50%
18 meses: 1,75%

IRS - 28% no 
Continente e Madeira; 

19,6% nos Açores 

- Prazo: 6, 12 ou 18 meses; 
- Permite liquidações antecipadas, parciais/ totais, em qualquer momento, com penalização 
total sobre os juros decorridos e não pagos.

Depósito Relação Private Banking - moeda EUR 

Remuneração 0,00%
IRS - 28% no 

Continente e Madeira; 
19,6% nos Açores 

- Prazo: 90 dias renovável automáticamente; Capitalização de juros; 
- Permite liquidações antecipadas, parciais/ totais, em qualquer momento, com penalização de 
50% sobre os juros decorridos e não pagos.    

Depósito Net Boas Vindas - moeda EUR 

Remuneração
6 meses: 1,25%

12 meses: 1,75%
18 meses: 2,50%

IRS - 28% no 
Continente e Madeira; 

19,6% nos Açores 

- Prazo: 6, 12 ou 18 meses; 
- Permite liquidações antecipadas, parciais/ totais, em qualquer momento, com penalização 
total sobre os juros decorridos e não pagos.

Taxa Anual 
Nominal Bruta 

(TANB)
Regime Fiscal Outras Condições

Depósitos a taxa fixa
Conta Poupança Flexível - moeda EUR 
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(ÍNDICE)

17.3. Outras Modalidades de Depósito

Notas Gerais:

● Arredondamento da taxa de juro: à 3ª casa decimal.

● Cálculo de juros: o número de dias subjacentes ao cálculo de juros é de Act/360.

Conta Investimento (associada a uma conta de Depósitos à ordem principal) - USD 

Remuneração 0,00%

IRS - 28% no 
Continente e 

Madeira; 19,6% nos 
Açores 

 - Sem prazo associado (funcionamento idêntico às Contas de Depósito à Ordem).

Qualquer reclamação relacionada com as informações que constem deste(s) quadro(s) pode ser dirigida à Provedoria do Cliente através do telefone 
800 261 820 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, nº13, 
2º andar, 1250-162 Lisboa.

Conta Investimento

Conta Investimento (associada a uma conta de Depósitos à ordem principal) 

Remuneração 0,00%

IRS - 28% no 
Continente e 

Madeira; 19,6% nos 
Açores 

 - Sem prazo associado (funcionamento idêntico às Contas de Depósito à Ordem).

Contas Rendimento Private
Conta Rendimento Private

Remuneração 0,00%

IRS - 28% no 
Continente e 

Madeira; 19,6% nos 
Açores 

Mínimo de transferência: € 125
Sem prazo associado (funcionamento idêntico às Contas de Depósito à Ordem)

Remuneração 0,00%

IRS - 28% no 
Continente e 

Madeira; 19,6% nos 
Açores 

Mínimo de transferência: € 125
Sem prazo associado (funcionamento idêntico às Contas de Depósito à Ordem)

Taxa Anual 
Nominal Bruta 

(TANB)
Regime Fiscal Outras Condições

Taxa Anual 
Nominal Bruta 

(TANB)
Regime Fiscal Outras Condições

Contas Rendimento
Conta Rendimento Particular
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BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

17. CONTAS DE DEPÓSITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 14-abril-2023

(ÍNDICE)

17.3. Outras Modalidades de Depósito (cont.)

Remuneração

Notas Gerais:

● Arredondamento da taxa de juro: à 3ª casa decimal.

● Cálculo de juros: o número de dias subjacentes ao cálculo de juros é de Act/360.

Conta Broker 

Remuneração 1,00%

IRS - 28% no 
Continente e 

Madeira; 19,6% nos 
Açores 

 - Conta destinada exclusivamente ao suporte de transações de títulos, na 
plataforma Bankinter Broker;                                                                                 
-  Remuneração sobre o saldo máximo de €5.000 em cada trimestre; 
-  Condições de acesso a remuneração: Realização de pelo menos 10 ordens de 
bolsa de compra e/ou venda de títulos no trimestre a que se aplica o cálculo da 
remuneração (são considerados para este efeito as ordens de compra e/ou venda 
sobre os seguintes títulos: ações, obrigações, ETFs e Direitos. Não são 
considerados fundos de investimento, compra e/ou venda de moeda e ordens de 
bolsa efetuadas nos serviços de gestão delegada);
 - Os juros calculados diáriamente e creditados trimestralmente, no dia útil 
seguinte à conta perfazer o trimestre, mediante crédito na Conta Broker.

Qualquer reclamação relacionada com as informações que constem deste(s) quadro(s) pode ser dirigida à Provedoria do Cliente através do telefone 
800 261 820 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, nº13, 
2º andar, 1250-162 Lisboa.

Conta Acesso Direto USD/GBP

USD: CME Term 
SOFR a 1 mês - 1%

GBP: ICE Term 
SONIA a 1 mês - 1%

IRS - 28% no 
Continente e 

Madeira; 19,6% nos 
Açores 

 - Conta exclusiva para Clientes aderentes ao serviço Acesso Direto e serviço VIP.
 - Os juros calculados diáriamente e creditados mensalmente após um mês de 
calendário do último pagamento de juros mediante crédito na Conta Acesso 
Direto.
 - Os indexantes de referência para cada período de juros correspondem aos que 
estiverem em vigor no 1.º dia útil desse período.
- SOFR = Secured Overnight Financing Rate.
- SONIA = Sterling Overnight Index Average.

Conta Acesso direto em SEK/CHF/CAD

Remuneração 0,00%  -  - Conta exclusiva para Clientes aderentes ao serviço Acesso Direto e serviço VIP

Conta Acesso Direto (antiga Conta Global Trader)

Conta Acesso direto em EUR

Remuneração 0,00

IRS - 28% no 
Continente e 

Madeira; 19,6% nos 
Açores 

 - Conta exclusiva para Clientes aderentes ao serviço Acesso Direto e serviço VIP.
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