Gestandaardiseerd Informatieblad - Depositorekening – EUR
Standardised Information Sheet - Term Deposit Account - EUR
Naam
Name

Deposito Atlântico Europa - Savedo
Term deposit Atlântico Europa - Savedo

Toegangsvoorwaarden
Terms of access

Betaalrekeninghouder bij Banco Privado Atlântico Europa, S.A. Minimum inleg: € 2.000. Maximum inleg: € 100.000
Current account holder at Banco Privado Atlântico - Europa, S.A. Minimum principal: € 2,000. Maximum principal: € 100,000

Type
Type

Deposito
Term deposit

Looptijd

12 maanden (360 dagen), 24 maanden (720 dagen), 36 maanden (1080 dagen), 48 maanden (1440 dagen), 60 maanden (1800
dagen). Bij opening van het deposito geschiedt de afschrijving op de betaalrekening en de bijschrijving op de deposito rekening
op dezelfde dag. Aan het einde van de looptijd geschiedt de bijschrijving op de betaalrekening tevens op dezelfde dag.
12 months (360 days), 24 months (720 days), 36 months (1080 days), 48 months (1440 days), 60 months (1800 days). At
term deposit establishment, debit on current account and credit on deposit account are executed intraday. At maturity
of term deposit, the current account is credited intraday.

Term

Vroegtijdige beëindiging Vroegtijdige beëindiging van het gehele inlegbedrag is op elk moment toegestaan, op straffe van het verliezen van
de tot de datum van beëindiging opgebouwde rente, ongeacht de verstreken tijd.
Early Termination
Early termination of the total deposit amount is permitted at any time with a penalty of 100% of the interest accrued until
the date of early termination, regardless of the time already elapsed.
Hernieuwing

Renewal

Hernieuwbaar deposito. Hernieuwing met en zonder rente activering mogelijk. Om te hernieuwen dient de klant
opdracht tot hernieuwing te geven vóór de vervaldatum van het deposito.
Renewable term deposit. Renewal with and without capitalization of interest posssible. To renew a client needs to give
a renewal order before the maturity of the deposit.

Valuta
Currency

Euro (EUR/€)
Euro (EUR/€)

Bedrag
Amount

Opening: minimaal € 2.000; maximaal € 100.000
Establishment: minimum € 2,000; maximum: € 100,000

Verhoging depositobedrag Verhoging van het depositobedrag is niet toegestaan. Additionele inleg vereist opening van een nieuw deposito.
Deposit amount increase Increase of the deposit amount is not allowed. Any additional investment requires establishment of a new deposit.
Rentevergoeding
Remuneration rates

Rentevergoeding geschiedt zoals in de tabel onder weergegeven, afhankelijk van de door de klant gekozen looptijd:
Remuneration rates are defined in accordance with the table below, in line with the term chosen by the client:
Looptijd / Term
Maanden (dagen) / Months (days)

Rentebetalingsfrequentie
Interest frequency

12 (360)
24 (720)
36 (1080)
48 (1440)
60 (1800)

Einde looptijd / At maturity
Einde looptijd / At maturity
Einde looptijd / At maturity
Einde looptijd / At maturity
Einde looptijd / At maturity

Nominale jaarrente / Nominal annual rate
Bruto / Gross
Netto* / Net*
0,500%
0,700%
0,900%
1,100%
1,300%

0,360%
0,504%
0,648%
0,792%
0,936%

*Netto nominale rente is de rente na aftrek van 28% bronbelasting / The net interest rate is the rate after subtracting 28% source taxation.

Rente activering
Interest capitalisation

Rente activering is niet toegestaan. De rente wordt op de bijbehorende betaalrekening gestort.
Interest capitalisation is not allowed. Interest will be credited to the associated current account.

Rente berekening

De rente wordt berekend over het deposito kapitaal op de vervaldatum.
Basis voor de renteberekening/360 dagen.
De rente wordt op drie decimalen afgerond.
Interest is calculated over the deposit amount at maturity date.
Base for interest rate calculation/360 days.
Interest rates rounded to three decimal points.

Interest calculation

Rente uitkering
Interest payment

De rente wordt op de bijbehorende betaalrekening gestort op de vervaldatum.
Interest will be credited to the associated current account at maturity of the term deposit.

Fiscaal regime

Rente-inkomsten op geldsommen opgebouwd door fiscaal ingezeten en fiscaal niet-ingezetenen zijn onderhevig aan
een belastingtarief van 28% (particuliere inkomstenbelasting - PIT) en 25% (vennootschapsbelasting – CIT). Op klanten die
fiscaal niet-ingezetene zijn kan een ander belastingtarief van toepassing zijn (15%, 12% of 10%) indien tussen zijn land van
fiscale residentie en Portugal een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting bestaat en de klant overeenkomt
met respectievelijk voldoet aan alle andere vereisten. Rente-inkomsten op geldsommen van fiscaal inwoners van de
Azoreneilanden zijn onderhevig aan een belastingtarief van 22,4% (PIT) en 20% (CIT). Rente-inkomsten op geldsommen
van entiteiten met residentie in een territoir met een lager belastingtarief zijn onderhevig aan een belastingtarief van 35%.
Interest-income from deposits accrued by residents and non-residents is subject to 28% (Personal Income Tax - PIT) and 25%
(Corporate Income Tax - CIT) tax rate. For a non-resident client a different rate can be applied (15%, 12% or 10%) if a double taxation
agreement exists between Portugal and the country of residence of the client, and the client complies with all the requirements.
Interest-income from deposits accrued by residents in the Azores is subject to a 22.4% (PIT) and 20% (CIT) tax rate. Interest-income
from deposits accrued by entities resident in territories with a more favourable tax regime is subject to an income tax of 35%.

Tax regime

Overige voorwaarden
Other conditions

Overige toeslagen of voorwaarden zijn niet van toepassing
Other fees or conditions are not applicable

Depositogarantie
Deposit guarantee

Het gehele deposito kapitaal is gegarandeerd aan het einde van de looptijd
Total deposit amount is guaranteed at maturity date

Depositogarantiestelsel Tegoeden bij Banco Privado Atlântico – Europa S.A. zijn gedekt door het Portugese depositogarantiestelsel
indien deposito’s ontoegankelijk zijn om redenen direct gerelateerd aan de financiële positie van de bank. Het
depositogarantiestelsel garandeert de terugbetaling tot en met een maximum van € 100.000,00 per rekeninghouder
per bank. Bij de berekening van het totale deposito tegoed per depositohouder wordt de waarde van alle rekeningen
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bepaald op de datum dat de financiële instelling niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Inbegrepen
in de waarde zijn rente(s) en deposito's in buitenlandse valuta omgerekend naar euro aan de wisselkoers op de datum
dat de deposito's ontoegankelijk werden. Voor verdere informatie raadpleegt u het Portugese Depositogarantiefonds
op Av. Da República 57-8, 1050-189, Lissabon, Portugal - Telefoon: +351 21 313 01 99 – www.fgd.pt.
Deposit Guarantee Fund Deposits held at Banco Privado Atlântico - Europa, S.A benefit from the reimbursement guarantee provided by the
Deposit Guarantee Fund whenever there is an event of deposit unavailability for reasons directly related to the bank´s
financial position. The Deposit Guarantee Fund guarantees repayment up to a maximum of € 100,000.00 per depositor
per bank. In the calculation of the deposit amount of each depositor the value of all deposit accounts is determined at
the date of the unavailability of payment by the financial institution. The value includes interest and deposits in foreign
currency converted in Euros at the exchange rate at the date of unavailability. For further information, please consult the
Deposit Guarantee Fund at Av. da República 57 - 8.º, 1050-189, Lisbon, Portugal - Phone +351 21 313 01 99 - www.fgd.pt.
Deposito instelling
Deposit institution

Banco Privado Atlântico – Europa S.A.
Avenida da Liberdade, n⁰ 259
1250-143 Lissabon - Telefoon: (+351) 210 403 400

Geldigheidsduur
Conditions validity

De voorwaarden zijn voor onbepaalde tijd geldig
Conditions apply for an indefinite period of time
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Naam
Name

Betaalrekening Atlântico Europa - Savedo
Current account Atlântico Europa - Savedo

Toegangsvoorwaarden
Terms of access

Minimaal tegoed van € 500
Minimum deposit of € 500

Type
Type

Betaalrekening
Current account

Mogelijke transacties
Possible transactions

Tegoeden en geldopname. Overschrijvingen en betalingsopdrachten
Deposits and cash withdrawals. Transfers and payment orders

Valuta
Currency

Euro (EUR/€)
Euro (EUR/€)

Bedrag
Amount

Opening: minimaal € 500; geen maximum
Establishment: minimum € 500; no maximum

Rente over saldo
Remuneration rate

Geen
Without remuneration

Rente berekening
Interest calculation

Niet van toepassing
Not applicable

Rente uitkering
Interest payment

Niet van toepassing
Not applicable

Fiscaal regime

Rente-inkomsten op geldsommen opgebouwd door fiscaal ingezeten en fiscaal niet-ingezetenen zijn onderhevig aan een belastingtarief
van 28% (particuliere inkomstenbelasting - PIT) en 25% (vennootschapsbelasting – CIT). Op klanten die fiscaal niet-ingezetene zijn kan een
ander belastingtarief van toepassing zijn (15%, 12% of 10%), indien tussen zijn land van fiscale residentie en Portugal een overeenkomst ter
voorkoming van dubbele belasting bestaat en de klant overeenkomt met respectievelijk voldoet aan alle andere vereisten. Rente-inkomsten op
geldsommen van fiscaal inwoners van de Azoreneilanden zijn onderhevig aan een belastingtarief van 22,4% (PIT) en 20% (CIT). Rente-inkomsten
op geldsommen van entiteiten met residentie in een territoir met een lager belastingtarief zijn onderhevig aan een belastingtarief van 35%.
Interest-income from deposits accrued by residents and non-residents is subject to 28% (Personal Income Tax - PIT) and 25% (Corporate
Income Tax - CIT) tax rate. For a non-resident client a different rate can be applied (15%, 12% or 10%) if a double taxation agreement exists
between Portugal and the country of residence of the client, and the client complies with all the requirements. Interest-income from
deposits accrued by residents in the Azores is subject to a 22.4% (PIT) and 20% (CIT) tax rate. Interest-income from deposits accrued by
entities resident in territories with a more favourable tax regime is subject to an income tax of 35%.

Tax regime

Beheerkosten
Maintenance fees

Geen, onderhevig aan aanpassingen op de Atlântico Europa prijslijst
Free, subject to any changes made to the Atlântico Europa price list

Rood staan
Overdraft facility

Niet van toepassing
Not applicable

Rood staan

De mogelijkheid tot rood staan is onderhevig aan toestemming van de financiële instelling
Handelingstype
Rood staan op betaalrekening
niet toegestaan

Overdraft

Nominale
jaarlijkse rentevoet

Totale effectieve jaarlijkse
rentevoet

Maandelijks

20,400%

n/a

Interest
Frequency

Nominal Annual
Interest Rate

Overall Effective Annual
Interest Rate

Monthly

20.400%

n/a

The overdraft depends on the financial institution’s acceptance
Operation Type
Overdraft of current
account not allowed

Overige voorwaarden
Other conditions

Rentebetalingsfrequentie

Niet van toepassing
Not applicable

Depositogarantiestelsel

Tegoeden bij Banco Privado Atlântico – Europa S.A. zijn gedekt door het Portugese depositogarantiestelsel indien deposito’s ontoegankelijk
zijn om redenen gerelateerd aan de financiële positie van de bank. Het depositogarantiestelsel garandeert de terugbetaling tot en met
een maximum van € 100.000,00 per rekeninghouder per bank. Bij de berekening van het totale deposito tegoed per depositohouder
wordt de waarde van alle rekeningen bepaald op de datum dat de financiële instelling niet meer aan haar financiële verplichtingen kan
voldoen. Inbegrepen in de waarde zijn rente(s) en deposito's in buitenlandse valuta omgerekend naar euro aan de wisselkoers op de
datum dat de deposito's ontoegankelijk werden. Voor verdere informatie raadpleegt u het Portugese Depositogarantiefonds op Av. Da
República 57-8, 1050-189, Lissabon, Portugal - Telefoon: +351 21 313 01 99 – www.fgd.pt.
Deposit Guarantee Fund Deposits held at Banco Privado Atlântico – Europa, S.A benefit from the reimbursement guarantee provided by the Deposit Guarantee Fund
whenever there is an event of deposit unavailability for reasons directly related to the bank´s financial position. The Deposit Guarantee
Fund guarantees repayment up to a maximum of € 100,000.00 per depositor. In the calculation of the deposit amount of each depositor the
value of all deposit accounts is determined at the date of the unavailability of payment by the financial institution. The value includes interest
and deposits in foreign currency converted in Euros at the exchange rate at the date of unavailability. For further information, please consult
the Deposit Guarantee Fund at Av. da República 57 - 8.º, 1050-189, Lisbon, Portugal - Phone +351 21 313 01 99 - www.fgd.pt.
Deposito instelling

Deposit institution

Geldigheidsduur
Validity of conditions

Banco Privado Atlântico – Europa S.A.
Avenida da Liberdade, n⁰ 259
1250-143 Lissabon - Telefoon: (+351) 210 403 400
Banco Privado Atlântico – Europa, S.A.
Avenida da Liberdade, n.º 259
1250-143 Lisbon - Telephone: (+351) 210 403 400
De voorwaarden zijn voor onbepaalde tijd geldig
The conditions apply for an indefinite period of time
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