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CAIXAS DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO

Consulte o FOLHETO DE TAXAS DE JURO

Data de Entrada em vigor: 1 de agosto de 2022

O Preçário completo da Caixa de Crédito Agricola Mútuo de Bombarral, CRL, contém o Folheto de Comissões
e Despesas (que incorpora os valores máximos de todas as comissões bem como o valor indicativo das
principais despesas) e o Folheto de Taxas de Juro (que contém informação relativa às taxas de juro
representativas).
O Preçário pode ser consultado nos balcões e locais de atendimento ao público da CCAM de Bombarral, e em
www.ccambombarral.pt.
O Folheto de Taxas de Juro pode ainda ser consultado no Portal do Cliente Bancário, em
www.clientebancario.bportugal.pt.

Preçário elaborado em cumprimento do disposto no Aviso n.º 8/2009.
A informação sobre as condições de realização das operações de crédito é prestada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de Agosto.
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CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE BOMBARRAL,CRL

Entrada em vigor:

17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES)

1 agosto 2022

(ÍNDICE)

17.1. Depósitos à ordem
Taxa Anual Nominal
Bruta (TANB)

Regime Fiscal

0,000%

--

Nota (1)

Super Conta

0,000%

28,00%

Nota (3) Nota (4)

Poupança junior

0,200%

28,00%

Outras condições

Depósito à Ordem
Depósito à Ordem Normal

Juros creditados mensalmente até à maioridade
Nota (1) Nota (2) Nota (4)

Nota (1)

Valor mínimo de abertura 100€; valor não aplicável à conta serviços mínimos bancários (não existe montante mínimo de depósito)

Nota (2)

Arredondamento da taxa de juro: a taxa de juro é fixa pelo que não é efectuado qualquer arredondamento.

Nota (3)

Cálculo de juros: ( Número de dias do ano subjacentes ao cálculo de juros ACT / 360 .Dec.Lei 88/2008 de 29/5 )
Obrigatoriedade de existência de conta à ordem associada. Saldo minimo de abertura 1.500,00 €.

Nota (4)

Isentas de comissões de manutenção. No caso da Poupança Júnior isenção até à maioridade.

17.2. Depósitos a prazo
Taxa Anual Nominal
Bruta (TANB)

Regime Fiscal

31 - dias

0,00%

28,00%

Nota (1)

Nota (2)

32 - 61 dias

0,00%

28,00%

Nota (1)

Nota (2)

62 - 91 dias

0,00%

28,00%

Nota (1)

Nota (2)
Nota (2)
Nota (2)

Outras condições

Depósitos a taxa fixa
Valor minimo de Abertura € 250
Depósitos a Prazo
Conta a prazo

92 - 181 dias

0,030%

28,00%

Nota (1)

182 - 365 dias

0,040%

28,00%

Nota (1)

Nota (1)
Nota (2)

Arredondamento da taxa de juro: a taxa de juro é fixa pelo que não é efectuado qualquer arredondamento.
Cálculo de juros: ( Número de dias do ano subjacentes ao cálculo de juros ACT / 360 .Dec.Lei 88/2008 de 29/5 )
Em caso de liquidação antecipada, haverá penalização total de juros.
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CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE BOMBARRAL,CRL

Entrada em vigor:

17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES)

1 agosto 2022

(ÍNDICE)

17.3. Outras modalidades de depósito
Taxa Anual Nominal
Bruta (TANB)

Regime Fiscal

Outras condições

Semestral

0,050%

28,00%

Nota (1)

Anual

0,060%

28,00%

Nota (1)

0,000%

28,00%

Depósitos a taxa fixa
Valor minimo de Abertura € 250
Tipo de Conta
Poupança Reformados

Poupança Habitação
Anual

Nota (1)

Arredondamento da taxa de juro: a taxa de juro é fixa pelo que não é efectuado qualquer arredondamento.
Cálculo de juros: ( Número de dias do ano subjacentes ao cálculo de juros ACT / 360 .Dec.Lei 88/2008 de 29/5 )

[Nota (X)]

[Explicação]
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CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE BOMBARRAL,CRL

Entrada em vigor:

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

1 agosto 2022

(ÍNDICE)

18.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários
Taxa Anual Nominal
(TAN)

Taxa Anual Efectiva
(TAEG)

Outras condições

Habitação

Euribor 6 meses + Spread 1,25 %
a 7,00%

8,4%

Prazo máximo 40 anos
montante máximo até 500.000€
Nota (1) Nota (4)

Créditos Medio e Longo Prazo

Euribor 6 meses + Spread 1,25% a
8,75%

10,6%

Prazo máximo 30 anos montante de
1.000€ máximo até 2.000.00€
Nota (2 ) Nota (4)

Propriedades Rusticas

Euribor 6 meses + Spread 1,25%
a 7%

8,6%

Prazo máximo 30 anos montante de
1.000€ máximo até 800.000€
Nota (3) Nota (4)

Empréstimos a taxa variável

Notas Gerais: As taxas apresentadas são representativas.
Nota (1)

TAEG calculada com base numa TAN de 7,457% (Euribor 6) e spread de 7,00%, para um empréstimo padrão de 150,000 Euros a
30 anos, para um titular de 35 anos de idade, sócio e rácio financiamento/garantia de 75%. Inclui comissões iniciais, avaliação,
seguro de vida e multirriscos habitação.

Nota (2)

TAEG calculada com base numa TAN de 9,207% (Euribor 6) e spread 8,75% para um crédito de 70.000,00 Euros a 10 anos, a
associado.Inclui comissões iniciais e avaliação. Crédito enquadrado no âmbito do Dec. Lei 74-A/2017.

Nota (3)

TAEG calculada com base numa TAN de 7,457% (Euribor 6) e spread de 7% para um crédito de 80.000,00 Euros a 10 anos, a
associado. Inclui comissões iniciais e avaliação. Crédito enquadrado no âmbito do Dec. Lei 74-A/2017.

Nota (4)

Arredondamento da taxa de juro: é feito à milésima, quando a quarta casa decimal for igual ou superior a cinco
será por excesso, quando inferior a cinco será por defeito.
TAEG é expressa com a precisão de uma casa decimal de acordo com o decreto lei nº74-A/2017
Cálculo de juros: ( Número de dias do ano subjacentes ao cálculo de juros - 30 / 360. Dec.Lei. 88/2008 de 29/5 )
Regime fiscal aplicável: Sobre o capital e juros incide imposto de selo de acordo com a TGIS.
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CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE BOMBARRAL,CRL

Entrada em vigor:

1 agosto 2022

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.2. Crédito pessoal
Taxa Anual Nominal
(TAN)

Taxa Anual Efectiva Global
(TAEG)

Outras condições

11,95%

15,105%

Nota 1 Nota 2

Educação, Saúde, Energias
Renováveis

Euribor 6 meses + Spread 2,50 %
a 3%

6,6%

Prazo entre 6 e 120 meses
montante entre 200 € e 75.000 €
Nota (1) Nota (6)

Educação, Saúde, Energias
Renováveis

Euribor 6 meses + Spread 2,25%

6,5%

Prazo entre 6 e 120 meses
montante entre 200 € 75.000 €
Nota (2) Nota (6)

Outros créditos ( Sem finalidade Euribor 6 meses + Spread 2,50 %
especifica)
a 7,50 %

12,5%

Prazo entre 6 e 84 meses
montante entre 200 € e 75.000 €
Nota (3) Nota (6)

Outros créditos ( Sem finalidade Euribor 6 meses + Spread 2,50 %
especifica)
a 7,50%

12,3%

Prazo entre 6 e 84 meses
montante entre 200 € e 75.000 €
Nota (4) Nota (6)

Crédito com Penhor de
Depósito a Prazo

6,1%

Empréstimos a taxa variável
Crédito

Euribor 6 meses + Spread 2,50% a
4%

Prazo máximo 84 meses montante de
75.000€ máximo até 500.000€
Nota (5) Nota (6)

Notas Gerais: As taxas apresentadas são representativas. As TAEG são calculadas com todos os encargos incluidos (de acordo com do
Decreto-Lei nº 133/2009 e instrução 13/2013 do Banco de Portugal)
Nota (1)

TAEG calculada com base numa TAN de 3,457% (Euribor 6) , com spread de 3 % para um crédito de 6.000,00 Euros a 5 anos, a
associado. Inclui comissões de abertura de processo e de preparação documentos contratuais.

Nota (2)

TAEG calculada com base numa TAN de 2,707% (Euribor 6) , com spread de 2,25 % para um crédito de 5.000,00 Euros a 7 anos,
a não associado. Inclui comissões de abertura de processo e de preparação documentos contratuais.

Nota (3)

TAEG calculada com base numa TAN de 7,957% (Euribor 6) , com spread de 7,50 % para um crédito de 3.000,00 Euros a 7 anos,
a associado. Inclui comissões de abertura de processo e de preparação documentos contratuais.

Nota (4)

TAEG calculada com base numa TAN de 7,957% (Euribor 6) , com spread de 7,50 %para um crédito de 8.000,00 Euros a 4 anos, a
não associado. Inclui comissões de abertura de processo.

Nota (5)

Nota (6)

TAEG calculada com base numa TAN de 4,457% (Euribor 6) e spread de 4% para um crédito de 75.000,00 Euros a 5 anos, a
associado. Inclui comissões de abertura de processo e de preparação documentos contratuais. Crédito destinado à realização de
obras em imóveis de habitação enquadrado no Dec.Lei nº74-A/2017.
TAEG é expressa com a precisão de uma casa decimal de acordo com o Decreto Lei nº133/2009

Nota (2)

Cálculo de juros: ( Número de dias do ano subjacentes ao cálculo de juros - 30 / 360. Dec.Lei. 88/2008 de 29/5 )
Regime fiscal aplicável: Sobre o capital e juros incide imposto de selo de acordo com a TGIS.
TAE calculada com base numa TAN de 10.175% , para um crédito de 80.000,00 Euros a 10 anos.
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CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE BOMBARRAL,CRL

Entrada em vigor:

1 agosto 2022

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

[Explicação]

18.5. Descobertos bancários
Taxa Anual Nominal
(TAN)

Taxa Anual Efectiva
Global (TAEG)

Outras condições

Descobertos Bancários Associados a Conta de Depósito à Ordem Não Autorizado ( inferior a 30 dias )
Ultrapassagem de Crédito
Descoberto não Autorizado

Nota (1)

Nota (2)

15,00%

n/a

Nota (1) e (2)

Arredondamento da taxa de juro: é feito à milésima, quando a quarta casa decimal for igual ou superior a cinco será por excesso,
quando inferior a cinco será por defeito.
Cálculo de juros: ( Número de dias do ano subjacentes ao cálculo de juros ACT / 360. Dec.Lei. 88/2008 de 29/5 )
Regime fiscal aplicável: Sobre o capital e juros incide imposto de selo de acordo com a TGIS.
A presente taxa de juro é aplicável às ultrapassagens de crédito permitidas pela CCAMB em operações realizadas com cartões de
débito, no âmbito do regime dos serviços mínimos bancários (SMB), regulado através do Decreto-Lei nº.27-C/2000 de 10 de
Março, alterado pela Lei nº. 19/2011 de 20 de Maio, pelo Decreto-Lei nº. 225/2012 de 17 de Outubro, pela Lei nº. 66/2015 de 6 de
Julho pelo Dec. Lei 107/2017 de 30 de Agosto, e pela Lei 21/2018, de 8 de Maio.

18.6. Cartões de crédito

Taxa Anual Nominal
(TAN)

Taxa Anual Efectiva
Global (TAEG)

14,600%

15,9%

Outras condições

Cartão de Crédito
Unibanco Clássico
A partir de € 500,00
Nota (1) e (2)

Notas Gerais: As taxas apresentadas são representativas.
As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o Decreto-Lei nº133/2009 e Instrução nº13/2013 do
Banco de Portugal).
Regime fiscal aplicável: Acresce Imposto do Selo de 4% sobre os juros e 0,2115% sobre a utilização do crédito nos termos do
artigo 17.2. da Tabela Geral do Imposto do Selo e art. 70.º-A do Código do Imposto do Selo.
Arredondamento da taxa de juro :não aplicável
Cálculo de juros: juros calculados na base de 30/360 dias.
Em caso de não cumprimento da obrigação do pagamento mínimo acordado, poderão ser exigidos juros moratórios
correspondentes a uma sobretaxa anual máxima de 3 pontos percentuais a acrescer à taxa de juro contratual.

Nota (1)
Nota (2)

TAEG calculada com base numa TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 1.500,00 Euros a 12 meses.
Condições aplicáveis a novos contratos de crédito celebrados a partir de 1 de julho de 2022.
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CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE BOMBARRAL,CRL

Entrada em vigor:

19. CONTAS DE DEPÓSITO (OUTROS CLIENTES)

1 agosto 2022

(ÍNDICE)

19.1. Depósitos à ordem
Taxa Anual Nominal
Bruta (TANB)

Regime Fiscal

Outras condições

Depósito à Ordem
Valor minimo de Abertura €500, movimentação por cheque, cartão, transferencia ou ao balcão

Super Conta

Nota (1)

0,000%

25%

Nota (1)

Obrigatoriedade de existência de conta à ordem associada. Saldo minimo de abertura 1.500,00 €.

19.2. Depósitos a prazo
Taxa Anual Nominal
Bruta (TANB)

Regime Fiscal

Outras condições

31 - dias

0,00%

25%

Nota (1) Nota (2)

32 - 61 dias

0,00%

25%

Nota (1) Nota (2)

62 - 91 dias

0,00%

25%

Nota (1) Nota (2)

92 - 181 dias

0,030%

25%

Nota (1) Nota (2)

182 - 365 dias

0,040%

25%

Nota (1) Nota (2)

Depósitos a taxa fixa
Valor minimo de Abertura € 250
Depósitos a Prazo

Nota (1)
Nota (2)

Arredondamento da taxa de juro: a taxa de juro é fixa pelo que não é efectuado qualquer arredondamento.
Cálculo de juros: ( Número de dias do ano subjacentes ao cálculo de juros ACT / 360. Dec.Lei 88/2008 de 29/5 )
Em caso de liquidação antecipada, haverá penalização total de juros.
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CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE BOMBARRAL,CRL

Entrada em vigor:

20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

1 agosto 2022

(ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes
Taxa Anual Nominal (TAN)

Taxa Anual Efectiva (TAE)

Outras condições

Empréstimos a taxa fixa

Conta corrente caucionada

1,25% a 9,75%

13,555%

Prazo máximo: 12 meses
(renovável por iguais periodos)
montante de 1000€ até 1000.000€
Nota (1) Nota (5) Nota (6)

Empréstimos a taxa Variável

27,032%

Prazo máximo: 12 meses
(renovável por iguais periodos)
montante de 1000€ até 1000.000€
Nota (2) Nota (5) Nota (6)

Euribor 12 meses + Spread 1,25 %
9%

31,068%

Prazo máximo: 12 meses
(renovável por iguais periodos)
montante de 1000€ até 1000.000€
Nota (3) Nota (5) Nota (6)

Euribor 6 meses + Spread 0,50% a
1,50%

9,436%

Prazo máximo: 12 meses
(renovável por iguais periodos)
montante de 1000€ até 1000.000€
Nota (4) Nota (5) Nota (6)

Euribor 6 meses + Spread
1,25 % a 9%

Conta corrente caucionada

Conta corrente caucionada

Conta Corrente Caucionada com
Penhor de Depósito a Prazo

Notas Gerais: As taxas apresentadas são representativas.
Nota (1)

TAE calculada com base numa TAN de 9,750% , para um crédito de 50.000,00 Euros a 12 meses, a associado. Inclui comissões
iniciais, mensais e avaliação nos casos aplicáveis.

Nota (2)

TAE calculada com base numa TAN de 9,457% (Euribor 6), e spread de 9 % para um crédito de 10.000,00 Euros a 12 meses, a
associado.Inclui comissões iniciais, mensais e avaliação nos casos aplicáveis.

Nota (3)

TAE calculada com base numa TAN de 9,995% (Euribor 12), e spread de 9 % para um crédito de 10.000,00 Euros, a não sócio a 12
meses.Inclui comissões iniciais, mensais e avaliação nos casos aplicáveis.

Nota (4)

TAE calculada com base numa TAN de 1,957% (Euribor 6), e spread de 1,50 % para um crédito de 20.000,00 Euros, a associados a
12 meses.Inclui comissões iniciais, mensais e avaliação nos casos aplicáveis.

Nota (5)

Arredondamento da taxa de juro: é feito à milésima, quando a quarta casa decimal for igual ou superior a cinco
será por excesso, quando inferior a cinco será por defeito.
Cálculo de juros: ( Número de dias do ano subjacentes ao cálculo de juros ACT / 360. Dec.Lei 88/2008 de 29/5 )
Regime fiscal aplicável: S/capital e juros incide imposto de selo de acordo com a TGIS.
Crédito garantido por Fiança e/ou Hipoteca.

Nota (6)

20.2. Descobertos Bancários
Taxa Anual Nominal
(TAN)

Taxa Anual Efectiva (TAE)

Outras condições

Descobertos Bancários Associados a Conta de Depósito à Ordem Não Autorizado ( inferior a 30 dias )
Ultrapassagem de crédito
Descoberto não autorizado

15,00%

n/a

Nota 1

Nota 1 Arredondamento da taxa de juro: é feito à milésima, quando a quarta casa decimal for igual ou superior a cinco
será por excesso, quando inferior a cinco será por defeito.
Cálculo de juros: ( Número de dias do ano subjacentes ao cálculo de juros ACT / 360. Dec.Lei 88/2008 de 29/5 )
Regime fiscal aplicável: Sobre o capital e juros incide imposto de selo de acordo com a TGIS.

CCAM BOMBARRAL

Taxas de Operações de Crédito/ Outros Clientes - Pág. 9 /10

CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO DE BOMBARRAL,CRL

Entrada em vigor:

20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

1 agosto 2022

(ÍNDICE)

20.4. Outros créditos
Taxa Anual Nominal
(TAN)

Taxa Anual Efectiva (TAE)

Outras condições

Créditos Medio e Longo Prazo

Euribor 6 meses + Spread 1,25% a
8,75%

10,232%

Prazo máximo 30 anos montante de
1.000€ máximo até 2.000.000€
Nota (1 ) Nota (7)

Créditos Medio e Longo Prazo

Euribor 12 meses + Spread 1,25% a
7,75%

9,575%

Prazo máximo 30 anos montante de
1.000€ máximo até 2.000.000€
Nota (2 ) Nota (7)

Microcrédito

Euribor 3 meses + Spread 1,25% a
5,50%

14,697%

Prazo máximo 24 meses montante
de1.000€ máximo até 5.000€
Nota (3) Nota (7)

Crédito de Campanha

Euribor 6 meses + Spread 1,25% a
6,50%

18,238%

Prazo máximo 24 meses montante
de 500€ máximo até 1.000.000€
Nota (4) Nota (7)

Propriedades Rusticas

Euribor 6 meses + Spread 1,25% a
7%

8,304%

Prazo máximo 30 anos montante de
1.000€ máximo até 800.000€
Nota (5) Nota (7)

Crédito com Penhor de
Depósito a Prazo

Euribor 6 meses + Spread 0,50% a
1,50%

3,046%

Prazo máximo 20 anos montante de
1.000€ máximo até 750.000€
Nota (6) Nota (7)

Empréstimos a taxa Variável

Notas Gerais:

As taxas apresentadas são representativas.

Nota (1)

TAE calculada com base numa TAN de 9,207% (Euribor 6) e spread 8,75% , para um crédito de 70.000,00 Euros a 10 anos, a não
sócio.Inclui comissões iniciais, mensais e avaliação nos casos aplicáveis.

Nota (2)

TAE calculada com base numa TAN de 8,745% (Euribor 12) e spread de 7,75 % para um crédito de 80.000,00 Euros a 10 anos, a
associado. Inclui comissões iniciais, mensais e avaliação nos casos aplicáveis.

Nota (3)

Até 5.000 € com taxa fixa, spread 5,50% (Euribor 3), a associado. Prazo máximo de pagamento de 2 anos a associado. Inclui
comissões mensais e comissões iniciais
TAE calculada com base numa TAN de 6,957% (Euribor 6) e spread de 6,50 %, para um crédito de 10.000,00 Euros a 2 anos, a
associado. Inclui comissões iniciais, mensais e avaliação nos casos aplicáveis.
TAE calculada com base numa TAN de 7,457% (Euribor 6) e spread de 7% para um crédito de 80.000,00 Euros a 10 anos, a
associado.Inclui comissões iniciais, mensais e avaliação nos casos aplicáveis.
TAE calculada com base numa TAN de 1,957% (Euribor 6) e spread de 1,50% para um crédito de 50.000,00 Euros a 5 anos, a
associado.Inclui comissões iniciais, mensais e avaliação nos casos aplicáveis.

Nota (4)
Nota (5)
Nota (6)
Nota (7)

Arredondamento da taxa de juro: é feito à milésima, quando a quarta casa decimal for igual ou superior a cinco
CONSELHO de ADMINISTRAÇÃO
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