
FOLHETO DE COMISSÕES E DESPESAS - em vigor a partir de 01-09-2019

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)
2.2. Crédito pessoal

Valor 
Anual

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -
 - -

 - -

Comissões durante a vigência do contrato
2. Comissão de reembolso antecipado 
parcial  - - 0,00  - -  - -

3. Comissão de processamento da 
prestação  - - 1,50 IS - 4% Nota (7)

Comissões Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)
Crédito Pessoal (sem finalidade específica, consolidado, saúde e educação).

Comissões iniciais

1. Comissão de Abertura  - - 0% - -  - -

6. Comissões relativas a actos 
administrativos  - - 0,00  - -  - -

7. Comissão de cobrança judicial  - - 100,00/150,00 IVA - 23% Nota (5)

4. Comissão pela recuperação de 
valores em dívida 4% 12,00/150,00 IS - 4% Nota (2), (3)

5. Comissões relativas a alterações 
contratuais  - - 75,00 IS - 4% Nota (4)

Mês em Curso   - - 10,00 IVA - 23%  - -
Meses anteriores  - - 10,00 IVA - 23%  - -

8. Comissão pagamento devolvido  - - 20,00 IS - 4% Nota (6)

9. Comissão cópias de extratos  (2ªs 
vias)

Nota (2) Em caso de não cumprimento da obrigação do pagamento mínimo acordado, poderão ser exigidos juros moratórios correspondentes a
uma sobretaxa anual máxima de três pontos percentuais a acrescer à taxa de juro contratual.

Nota (3) Comissão pela recuperação de valores em dívida: Por cada prestação vencida e não paga, uma única comissão correspondente a 4%
do valor da referida prestação, num mínimo de 12,00€ e num máximo de 150,00€. 

Nota (4) Aplicável a situações de reestruturação do saldo em dívida. Ficarão isentos os clientes que renegociem as condições do contrato de
crédito, no âmbito do DL 227/2012. 

Nota (5) 150,00€  em dívidas de valor ≥ 500€; 100,00€ nas restantes situações. 
Penalização indeminizatória em caso de incumprimento definitivo. Esta penalização não impede a repercussão no cliente das despesas
posteriores à entrada em incumprimento, que, por conta daquele, tenham sido suportadas pela Unicre perante terceiros, mediante
apresentação da respectiva justificação documental. 

Nota (6) Comissões "8. Pagamento devolvido": Débito Directo rejeitado. Não existindo uma conta-cartão autónoma, aplica-se as condições do
cartão a que está associado. Comissão aplicável quando não existir situação de mora do Cliente, não cumulativa com a “comissão pela
recuperação de valores em dívida”.

Comissões no termo do contrato
10. Comissão de reembolso antecipado 
total  - - 0,00  - - Nota (1)

Outras despesas associadas
Acresce Imposto de Selo de 4% sobre os juros e de 2,4% sobre a utilização do crédito, nos termos dos artigos 17.3 e 17.2. da Tabela Geral do Imposto do
Selo, respetivamente, e do art. 70.º-A do Código do Imposto do Selo.

Nota (1) A Unicre não cobra, ao abrigo dos decretos-lei n.º 359/91 e n.º 133/2009, qualquer comissão de reembolso antecipado.

Nota (7) A Unicre não cobra a Comissão de processamento da prestação no caso do Crédito Pessoal Consolidado, Saúde e Educação.
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) Entrada em vigor: 01-set-2019
2.4. Linhas de crédito e contas correntes

Valor 
Anual

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -
 - -

 - -

 - -

1. Comissão de Abertura  - - 0,00 IS - 4% - -

Comissões durante a vigência do contrato
2. Comissão de reembolso antecipado 
parcial  - - 0,00  - - Nota (1)

Comissões Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)
Linha de Crédito

Comissões iniciais

5. Comissões relativas  a alterações 
contratuais  - - 75,00 IS - 4% Nota (4)

6. Comissões relativas a actos 
administrativos  - - 0,00  - -  - -

3. Comissões de processamento / 
prestação  - - 0,00  - -  - -

4. Comissão pela recuperação de 
valores em dívida 4% 12,00/150,00 IS - 4% Nota(2), (3)

9. Comissão cópias de extratos  (2ªs 
vias)

Mês em Curso   - - 10,00 IVA - 23%  - -

7. Comissão de cobrança judicial  - - 100,00/150,00 IVA - 23% Nota (5)

8. Comissão pagamento devolvido  - - 20,00 IS - 4% Nota (6)

Comissões no termo do contrato
11. Comissão de reembolso antecipado 
total  - - 0,00  - - Nota (1)

Outras despesas associadas
Acresce Imposto do Selo de 4% sobre os juros e de 0,192% sobre a utilização do crédito nos termos dos artigos 17.3 e 17.2. da Tabela Geral do Imposto
do Selo, respetivamente, e art. 70.º-A do Código do Imposto do Selo.

Nota (1) A Unicre não cobra, ao abrigo dos decretos-lei n.º 359/91 e n.º 133/2009, qualquer comissão de reembolso antecipado.

Meses anteriores  - - 10,00 IVA - 23%  - -
10. Comissão alteração de limites de 
utilização  - - 18,47 IS - 4%  - -

Nota (2) Em caso de não cumprimento da obrigação do pagamento mínimo acordado, poderão ser exigidos juros moratórios correspondentes a
uma sobretaxa anual máxima de três pontos percentuais a acrescer à taxa de juro contratual.

Nota (3) Comissão pela recuperação de valores em dívida: Por cada prestação vencida e não paga, uma única comissão correspondente a 4% 
do valor da referida prestação, num mínimo de 12,00€ e num máximo de 150,00€. 

Nota (4) Aplicável a situações de reestruturação do saldo em dívida. Ficarão isentos os clientes que renegociem as condições do contrato de
crédito, no âmbito do DL 227/2012. 

Nota (5) 150,00€  em dívidas de valor ≥ 500€; 100,00€ nas restantes situações. 
Penalização indeminizatória em caso de incumprimento definitivo. Esta penalização não impede a repercussão no cliente das despesas
posteriores à entrada em incumprimento, que, por conta daquele, tenham sido suportadas pela Unicre perante terceiros, mediante
apresentação da respectiva justificação documental. 

Nota (6) Comissões "8. Pagamento devolvido": Débito Directo rejeitado. Não existindo uma conta-cartão autónoma, aplica-se as condições do
cartão a que está associado. Comissão aplicável quando não existir situação de mora do Cliente, não cumulativa com a “comissão pela
recuperação de valores em dívida”.
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES) Entrada em vigor: 01-set-2019
3.4. Operações com cartões

1. Adiantamento de numerário a crédito (cash advance)
Nota (1)

Nota (1)

Nota (2) e (3)

Nota (2) e (3)
2. Compras

3. Compras em gasolineiras

4. Compras em estabelecimentos seleccionados - fraccionamento do lançamento a débito na conta-cartão

5. Transferência da conta cartão para conta de depósitos à ordem do cliente

 Nota (6)

Nota (1) 

Nota (2)

Nota (3)

Nota (4) 

Nota (5)

Nota (6) Não é cobrada no cartão Unibanco Atitude.

No Resto do Mundo POS 0,00 €  - -

ATM - Caixa Automático [Automated Teller Machine ].
POS - Terminal de Pagamento Automático [Point of Sale].

Acresce Imposto

ATM 3,95%+3,00€

Comissão de Serviço de Moeda Estrangeira, anteriormente designada por Comissão de Serviço (ISA): Comissão de serviço aplicada, 
em acréscimo, à taxa de câmbio.

No Resto do Mundo

Na EEE em euros, coroa sueca 
e leus romenos

Nota (1)

3,95%+3,00€+1,7%+1%

3,95%+3,00€

POS

ATM 3,95%+3,00€+1,7%+1%
Balcão

0,00%

No Resto do Mundo

POSNa EEE em euros, coroa sueca 
e leus romenos

Na EEE em euros, coroa sueca 
e leus romenos

Balcão

Não é cobrada nos cartões: Unibanco Life, Unibanco Atitude, Vila Galé, Banco Big, Generali, Deco,  Deco Base, Deco Três, TAP Fly+ e 
Banco Carregosa Gold. No caso do cartão BP Powerplus não é cobrada comissão por utilização do cartão no pagamento de 
combustíveis na UE nos postos de abastecimento BP em Portugal.
Acresce Imposto do Selo de 0,192% sobre o montante do fraccionamento, nos termos do artigo 17.2.1. da Tabela Geral do Imposto do 
Selo e art. 70.º-A do Código do Imposto do Selo.

Legenda:

Nota (5)

IS - 4%

Comissão de Processamento de Transacção Internacional, anteriormente designada por Optional Fee: Comissão aplicada como 
compensação dos custos de intermediação, processamento e risco associado.

0,00%

Abrange as operações realizadas nos seguintes países: (a) da zona Euro: Bélgica, Alemanha, Grécia, Espanha, França, Irlanda, Itália,
Luxemburgo, Holanda, Áustria, Portugal, Finlândia, Eslovénia, Chipre, Malta, Eslováquia, Estónia, Letónia e Lituânia; (b) da União
Europeia: República Checa, Dinamarca, Hungria, Polónia, Suécia, Reino Unido, Bulgária, Roménia e Croácia; (c) da EEE: Islândia,
Noruega e Liechtenstein.

POS / 3, 6 ou 10 
vezes

0,50 € Nota (1) e (4)

Nota (2) e (3)

Em Portugal Balcão / telefone 
/ website 3,95%+3,00€

Em Portugal

Todos os cartõesDesignação do cartão
Tipo de cartão Crédito

POS 2,0%  + 1,00% 
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES) Entrada em vigor: 01-set-2019
3.5. Outros serviços com cartões

Nota (1) 
Nota (2) 
Nota (3) 
Nota (4) 
Nota (5) 

Nota (6) 

Nota (7) 
Nota (8) 

Nota (9) 

Nota (10) 
Nota (11) Cartões elegíveis para adesão ao Pack Unibanco Prestige: Unibanco Clássico, Unibanco Atitude, Unibanco Life, Unibanco Go On e

Unibanco Advantage (inclui a subscrição automática de seguros, alertas, programa de pontos e isenção uma vez por ano das comissões
de substituição de cartão e de PIN).

Pack Unibanco Prestige - - 94,23 IS - 4% Notas (10), (11)

Serviço Adicionáveis

95,00

Alterações Contratuais
Alterações contratuais

10,00€ aplicável nas situações de reembolso de saldos credores, estornos temporários de quantias, alteração da data de pagamento,
alteração do valor a debitar na conta bancária e correcção de pagamentos efectuados com referência ATM errada. No caso de
inatividade da conta aplica-se o valor de 6,16€ (a aplicar trimestralmente em caso de inatividade superior a 6 meses).

Nota (10)

IS - 4%

Serviço de Assistência/Emergência no Estrangeiro

 - -

Valor aplicável anualmente.

Aplicável a situações de reestruturação do saldo em dívida. Ficarão isentos os clientes que renegociem as condições do contrato de
crédito, no âmbito do DL 227/2012.  

 - -
IS - 4%

Manutenção de Conta

Cartões elegíveis para adesão ao Serviço Utilização Bem Estar (inclui alertas, gestão orçamental e assistência ao lar): Unibanco
Clássico e Unibanco Life.

Nota (9)

Serviço Utilização Bem Estar

 - -
Internacionais 

Nota (5)

Serviço Utilização Alertas

Nota (4)

Comissão mensal de manutenção de conta

170,00

10,00

0,00%

15,00

Cartões gama classic

16,25/40,00

 Levantamentos de Cartão e/ou PIN na Unicre

Excesso de Limite  

Desvio de Cartão e/ou PIN 

Declaração de Dívida ou Quitação 

17,00€ no caso de actividades especiais (hotéis, aluguer automovéis e companhias aéreas); 6,00€ nas restantes situações.  

 - - 20,00 IS - 4%
 - -

Aplicada mensalmente aos cartões pré-pagos, após o termo de validade indicado no plástico e até ao limite do saldo armazenado no

9,50€ é aplicado sempre que o limite de crédito é excedido em mais de 10%.

IS - 4%

Outras condições
Comissões

Declaração de Dívida ou Quitação 

 - -
Comissões relativas a actos administrativos 

Mês em Curso  

Cópia do Contrato de Adesão (2ªs vias)
IS - 4%  - - - -

40,00€ nas situações de urgência e cartões cancelados; 16,25€ nas restantes situações. 

150,00€  em dívidas de valor ≥ 500€; 100,00€ nas restantes situações. 
P li  i d i i ó i    d  i i  d fi i i  E  li   i d     li  d  d  

15,00
Serviço Utilização Gestão Orçamental

Notas (8), (10)

 - -

IS 4%

Nota (6)

4,50

Cobrança Judicial 
 - -Meses anteriores 

18,47

Nota (6) - -Cash Advance de Emergência
170,00

IS - 4%

 - - 100,00/150,00 Nota (2)

5,00

 - -

Em %  Euros 
(Min/Máx)

IS - 4%75,00

Cópia de Extractos  (2ªs vias)

Cartões gama Premier  - - IS - 4%

3,00

IS - 4%

 - - 6,00/17,00

Nota (10)

Alterações de Limites de Utilização

IS - 4%0,00/10,00

 - -

15,00

10,00

 - -

Acresce Imposto

Produção Urgente de Cartões

Nacionais 
Cópia de Facturas 

Urgente 

 - -

IVA - 23%

 - -

IVA - 23%

 - -

Nota (1)

IVA - 23%

IVA - 23%

 - -

IVA - 23%

 - -

 - -

 - -

IVA - 23%15,00
10,00

Produção Urgente de Cartões

- - - -

Comissões relativas a actos administrativos 

Normal 

 - -

Excesso de Limite  
IVA - 23%

25,00

IVA - 23%

Encargos de Cobrança Judicial 

- -IS 4%
Alterações de Limites de Utilização

Nota (3)

Os montantes indicados incluem os valores pagos aos Sistemas Internacionais pelos serviços prestados, respectivamente, 180,00USD,
180,00USD e 100,00USD.

IS - 4% Nota (7)

Nota (6)
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10. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) Entrada em vigor: 01-set-2019
10.1. Linhas de crédito e contas correntes

Valor 
Anual

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -

 - -
 - -

 - -

 - -

 - -

Nota (6)

Comissões Acresce 
Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Mín/Máx)
Linha de Crédito

Comissões iniciais
1. Comissão pela contratação do 
Serviço de pagamentos BSP IATA  - - 1.000,00 IVA - 23%  - -

4. Comissão pela recuperação de 
valores em dívida 4% 12,00/150,00 IS - 4% Nota (1), (2)

5. Comissões relativas  a alterações 
contratuais  - - 75,00 IS - 4% Nota (3)

Comissões durante a vigência do contrato
2. Comissão de reembolso antecipado 
parcial  - - 0,00  - -  - -

3. Comissões de processamento / 
prestação  - - 0,00  - -  - -

8. Comissão pagamento devolvido  - - 20,00 IS - 4% Nota (5)

9. Comissão cópias de extratos  (2ªs 
vias)

6. Comissões relativas a actos 
administrativos  - - 0,00  - -  - -

7. Comissão de cobrança judicial  - - 100,00/150,00 IVA - 23% Nota (4)

10. Comissão alteração de limites de 
utilização  - - 18,47 IS - 4%  - -

11. Comissão por cada ordem de 
pagamento à IATA 0,4% a 1,5%  - - IS - 4% Nota (6)

Mês em Curso   - - 10,00 IVA - 23%  - -
Meses anteriores  - - 10,00 IVA - 23%  - -

Nota (2) Comissão pela recuperação de valores em dívida: Por cada prestação vencida e não paga, uma única comissão correspondente a 4% 
do valor da referida prestação, num mínimo de 12,00€ e num máximo de 150,00€. 

Nota (3) Aplicável a situações de reestruturação do saldo em dívida.
Nota (4) 150,00€  em dívidas de valor ≥ 500€; 100,00€ nas restantes situações. 

Penalização indeminizatória em caso de incumprimento definitivo. Esta penalização não impede a repercussão no cliente das despesas
posteriores à entrada em incumprimento, que, por conta daquele, tenham sido suportadas pela Unicre perante terceiros, mediante
apresentação da respectiva justificação documental. 

Nota (5) Comissões "8. Pagamento devolvido": Débito Directo rejeitado. Comissão aplicável quando não existir situação de mora do Cliente, não
cumulativa com a “comissão pela recuperação de valores em dívida”.
A base de incidência da Comissão por cada ordem de pagamento à IATA é o valor de cada ordem de pagamento à IATA.

Comissões no termo do contrato
12. Comissão de reembolso antecipado 
total  - - 0,00  - -  - -

Outras despesas associadas
Acresce Imposto de Selo de 4% sobre os juros e de 0,04% sobre a utilização do crédito, nos termos dos artigos 17.3.1 e 17.1.4 da Tabela Geral do
Imposto do Selo, respetivamente.

Nota (1) Em caso de não cumprimento da obrigação do pagamento mínimo acordado, poderão ser exigidos juros moratórios correspondentes a
uma sobretaxa anual máxima de três pontos percentuais a acrescer à taxa de juro contratual.
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11. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (OUTROS CLIENTES) Entrada em vigor: 01-set-2019
11.4. Operações com cartões

1. Adiantamento de numerário a crédito (cash advance)
Nota (1) e (4)

Nota (1) e (4)

Nota (2), (3) e (4)

Nota (2), (3) e (4)
2. Compras

3. Compras em gasolineiras

5. Transferência da conta cartão para conta de depósitos à ordem do cliente

Nota (1) 

Nota (2)

Nota (3)

Nota (4) 

Legenda: ATM - Caixa Automático [Automated Teller Machine ].
POS - Terminal de Pagamento Automático [Point of Sale].
Abrange as operações realizadas nos seguintes países: (a) da zona Euro: Bélgica, Alemanha, Grécia, Espanha, França, Irlanda, Itália,
Luxemburgo, Holanda, Áustria, Portugal, Finlândia, Eslovénia, Chipre, Malta, Eslováquia, Estónia, Letónia e Lituânia; (b) da União
Europeia: República Checa, Dinamarca, Hungria, Polónia, Suécia, Reino Unido, Bulgária, Roménia e Croácia; (c) da EEE: Islândia,
Noruega e Liechtenstein.

Comissão de Processamento de Transacção Internacional, anteriormente designada por Optional Fee: Comissão aplicada como
compensação dos custos de intermediação, processamento e risco associado.
Comissão de Serviço de Moeda Estrangeira, anteriormente designada por Comissão de Serviço (ISA): Comissão de serviço aplicada,
em acréscimo, à taxa de câmbio.
Não é cobrada no cartão IGCP Tesouro Português.

Em Portugal Balcão / telefone 
/ website 3,95%+3,00€  - -

Acresce Imposto IS - 4%

No Resto do Mundo POS 0,00 €

Na EEE em euros, coroa sueca 
e leus romenos POS 0,50 € Nota (1)

No Resto do Mundo POS 2,0%  + 1,00% Nota (2) e (3)

Tipo de cartão Crédito

Designação do cartão Todos os cartões

Na EEE em euros, coroa sueca 
e leus romenos

ATM 3,95%+3,00€
Balcão 3,95%+3,00€

No Resto do Mundo
ATM 3,95%+3,00€+1,7%+1%
Balcão 3,95%+3,00€+1,7%+1%

Na EEE em euros, coroa sueca 
e leus romenos POS 0,00% Nota (1)
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11. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (OUTROS CLIENTES) Entrada em vigor: 01-set-2019
11.5. Outros serviços com cartões

Nota (1) 
Nota (2) 

Nota (3) 
Nota (4) 
Nota (5) 

Nota (6) 

Nota (7)

10,00€ aplicável nas situações de reembolso de saldos credores, estornos temporários de quantias e alteração da data de pagamento.
No caso de inatividade da conta aplica-se o valor de 6,16€ (a aplicar trimestralmente em caso de inatividade superior a 6 meses).
Os montantes indicados incluem os valores pagos aos Sistemas Internacionais pelos serviços prestados, respectivamente, 180,00USD,
180,00USD e 100,00USD.
Aplicada mensalmente aos cartões pré-pagos, após o termo de validade indicado no plástico e até ao limite do saldo armazenado no
cartão.

Manutenção de Conta
Comissão mensal de manutenção de conta 0,00% 3,00 IS - 4% Nota (7)

17,00€ no caso de actividades especiais (hotéis, aluguer automovéis e companhias aéreas); 6,00€ nas restantes situações.  
150,00€  em dívidas de valor ≥ 500€; 100,00€ nas restantes situações. 
Penalização indeminizatória em caso de incumprimento definitivo. Esta penalização não impede a repercussão no cliente das despesas
posteriores à entrada em incumprimento, que, por conta daquele, tenham sido suportadas pela Unicre perantes terceiros, mediante
apresentação da respectiva justificação documental. 
9,50€ é aplicado sempre que o limite de crédito é excedido em mais de 10%.

Serviço de Assistência/Emergência no Estrangeiro
Cartões gama Premier  - - 170,00 IS - 4% Nota (6)
Cartões gama classic  - - 170,00 IS - 4% Nota (6)
Cash Advance de Emergência  - - 95,00 IS - 4% Nota (6)

40,00€ nas situações de urgência e cartões cancelados; 16,25€ nas restantes situações.

Declaração de Dívida ou Quitação 
Declaração de Dívida ou Quitação  - - 16,25/40,00 IVA - 23% Nota (4)

Comissões relativas a actos administrativos 
Comissões relativas a actos administrativos  - - 0,00/10,00 IS - 4% Nota (5)

 Levantamentos de Cartão e/ou PIN na Unicre
Desvio de Cartão e/ou PIN  - - 5,00 IS - 4% - -

Encargos de Cobrança Judicial  - - 100,00/150,00 IVA - 23% Nota (2)

Excesso de Limite  
Excesso de Limite   - - 15,00 IS 4% Nota (3)

Alterações de Limites de Utilização
Alterações de Limites de Utilização  - - 18,47 IS 4% - -

Internacionais  - - 6,00/17,00 IVA - 23% Nota (1)

Cópia de Extractos  (2ªs vias)
Mês em Curso   - - 10,00 IVA - 23%  - -
Meses anteriores  - - 10,00 IVA - 23%  - -

Cobrança Judicial 

Cópia do Contrato de Adesão (2ªs vias)
Normal  - - 10,00 IVA - 23%  - -
Urgente  - - 15,00 IVA - 23%  - -

Cópia de Facturas 
Nacionais  - - 4,50 IVA - 23%  - -

Comissões
Acresce Imposto Outras condiçõesEm %  Euros 

(Min/Máx)
Produção Urgente de Cartões

Produção Urgente de Cartões  - - 25,00 IS - 4%  - -
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