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Documento Informativo sobre 

Taxas 
 

 

Nome do fornecedor de conta: Revolut Bank UAB  

Nome da conta: Conta Conjunta Revolut 

Data da entrada em vigor: o presente Documento de informações sobre taxas (FID) entrará em vigor 

em 02.03.2023.  

 

● O presente documento fornece informações sobre as taxas de utilização dos serviços mais 

importantes associados à Conta de Pagamento Conjunta. Tal permitirá comparar estas taxas 

com as taxas de outras contas. 

● Podem também ser aplicadas taxas relativas à utilização de serviços associados à conta que 

não estejam aqui indicados. Toda a informação está disponível na secção Taxas dos Termos e 

Condições da Revolut. 

● Disponibilizamos gratuitamente um glossário dos termos utilizados no presente documento. 

 

Serviço Taxa 

Serviços de conta gerais 

Manutenção de conta 0 € 
 

Pagamentos (excluindo cartões) 

Transferência de crédito SEPA 0 € 

Transferência de crédito não SEPA Transferências na moeda local do país 
beneficiário: 

● Taxa variável, consoante a moeda. As 
variáveis estão descritas aqui. Mín.: 0,3 €. 
Máx.: 600 €.  
 

Transferências em moedas que não a moeda 
local do país beneficiário: 

● A taxa fixa mínima (consoante a moeda) 
está descrita aqui.  

Receção de pagamentos em EUR 0 € 

Receção de pagamentos internacionais 0 € 
 
Ao receber pagamentos que não sejam em EUR 
e fora do EEE, o banco do Pagador e os 
prestadores de serviços intermediários podem 
cobrar taxas adicionais 

https://www.revolut.com/en-PT/legal/glossary/
https://assets.revolut.com/legal/terms/Int_Pricing_Sheet/1_July_2022/International_Payments_Pricing_Sheet_072022.pdf
https://assets.revolut.com/legal/terms/Int_Pricing_Sheet/1_July_2022/International_Payments_Pricing_Sheet_072022.pdf
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Débito direto 0 € 

Pagamento automático de faturas eletrónicas  Não se encontra disponível 

 

Cartões e numerário 

Fornecimento de cartão de débito 0 € 

Fornecimento de cartão de crédito Não se encontra disponível 

Levantamento de dinheiro Conta Conjunta: primeiros 400 € por mês isentos 
de taxas, aplicando-se uma taxa de 2% daí em 
diante, com uma taxa mínima de 1 € por 
levantamento.  
 

Depósitos em numerário Não se encontra disponível 

 

Pacote de serviços Taxa 

  

Conta Conjunta 

Inclui um pacote de serviços que oferece:  

Manutenção de conta 
Cartão de débito por conta  
Cartões virtuais 
Transferência de crédito SEPA ilimitada 
Transferência de crédito não SEPA ilimitada para 
contas Revolut 
Receção de pagamentos em EUR de forma 
ilimitada 
Receção de pagamentos internacionais de forma 
ilimitada 
Débito direto ilimitado 
Levantamento gratuito de dinheiro até 400 € por 
mês 
 
Os serviços para além destas quantidades serão 
cobrados separadamente. 

Pagamentos mensais: Gratuito 
 
Custo total anual em caso de pagamentos 
mensais: Gratuito  
 
OU  
 
Pagamento anual: Gratuito 

 


