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Protocolo Montepio
CNIS

O Montepio e a CNIS - Confederação 
Nacional das Instituições de Solidariedade - 
celebraram um protocolo que vai trazer às IPSS 
inúmeras vantagens em produtos e serviços.
Esta solução dá a estas instituições a 
possibilidade de subscrever, a custos muito 
competitivos, produtos e serviços bancários.

Com este Protocolo as associações filiadas na CNIS têm acesso a um conjunto de benefícios em produtos e serviços 
Montepio, permitindo uma otimização da gestão diária da sua atividade e uma maior ligação ao Montepio.

Conta Depósito à Ordem Isenção das despesas de manutenção  da Conta Depósito à Ordem.

Cartão Electron Negócios Isenção da 1.ª Anuidade para o titular Entidade (um cartão).

Cartão Business Trade Isenção da comissão de emissão e da 1.ª Anuidade para o titular 
Entidade (um cartão). TAEG: 11,62%.

Pagamento 
Ordenados/Fornecedores

Isenção entre contas Montepio e entre contas OIC, desde que 
efetuadas no serviço Net24 Empresas. 

Sistema de Débitos Diretos 
(SDD's)

Preço por registo: Redução para 0,38¤ (+ IVA) para OIC's. 
Isenção entre contas Montepio. 

Pagamento de Serviços Redução no custo por operação para 0,15¤ (+ IS). 
Redução da Comissão Serviço para 0,7%, com limite máximo de 1¤ (+ IS). 

TPA's
Reduções nas Mensalidades: TPA Móvel: 18¤ (+ IVA); TPA Fixo: 12¤ (+ IVA). 
Redução da TSC para 0,85% (+ IS). Isenção da Taxa de Instalação e das 
Transações.

Transferências
Isenção das transferências efetuadas nos canais automáticos (excluindo 
o Phone24). 

Alteração da titularidade da conta Isenção do custo de alteração da titularidade da conta por pedido. 

Seguros Redução de 2%, nos prémios comerciais, obtidos ao abrigo do Protocolo 
celebrado entre o Montepio e a Lusitania.

PRODUTOS E SERVIÇOS BENEFÍCIOS

Produtos e Serviços
Conheça os benefícios associados a este protocolo.



SOLIDÁRIOS COM
QUEM É SOLIDÁRIO.

Conte com o Montepio para dar mais valor à sua atividade.
Para mais informações visite um dos nossos Balcões ou ligue 808 20 26 26
(atendimento personalizado das 07h00 à 01h00). www.montepio.pt

Todos os pedidos de financiamento previstos no Protocolo serão analisados caso a caso, tendo em conta as 
condições habituais requeridas pelo Montepio em circunstâncias idênticas, não garantindo o Protocolo, por si só, 
a concessão de qualquer financiamento ou prestação de serviço.

Esta informação não dispensa a consulta das condições de adesão, bem como das condições dos produtos e 
serviços, disponíveis nos nossos Balcões.

Caixa Económica Montepio Geral. Sede: Rua Áurea, 219/241 * Pessoa Coletiva n.º 500 792 615. Mediador de 
Seguros Ligado registado no ISP com o n.º 207232327, desde 31/10/2007. Autorizada a comercializar seguros de 
Vida e Não Vida e fundos de pensões da Lusitania Vida, Lusitania e Futuro, todas do Grupo Montepio. Pode 
celebrar contratos em nome da Lusitania Vida e da Lusitania, não recebe prémios nem assume a cobertura dos 
riscos contratados. Informações e outros detalhes do registo disponíveis em www.isp.pt. Não dispensa a consulta 
da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Financiamento
Conheça as vantagens das condições de financiamento.

Isenção da comissão
de contratação 
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