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Designação Conta Poupança moey! (i9 Digital) 

  

Condições de Acesso 

Pessoas singulares, com idade igual ou superior a 18 anos, com capacidade jurídica 
plena e residentes em Portugal e com uma Conta moey! activa. 
 
Esta poupança só é passível de ser constituída, movimentada e encerrada através da 
funcionalidade “Goals” disponível na app moey!. 
 
Esta Conta Poupança é constituída automaticamente aquando da adesão ao moey!,  O 
utilizador terá sempre um sítio previamente criado (“Main Goal”) onde pode gerir os 
recursos da Conta Poupança moey!. Se assim o desejar, pode criar mais “Goals”, e 
movimentar os seus recursos através dos vários “Goals”. A Conta Poupança moey! e o 
seu respectivo saldo resulta do agregado dos vários “Goals”, estando sempre 
disponível na app moey!. 
 
Cada Cliente só pode ser titular de uma única Conta Poupança moey!. 

  Modalidade Depósito a Prazo 

  Prazo A Conta Poupança moey! tem prazo indeterminado. 
Cada Goal tem um prazo indeterminado 
A Conta Poupança moey! vence na data de encerramento da Conta moey!. 

  

Mobilização Antecipada 

É permitida a mobilização antecipada total ou parcial do saldo depositado, a qualquer 
momento. 
 
Não existe montante mínimo de mobilização e não está sujeito à aplicação de 
penalização. 
 
A mobilização antecipada é feita exclusivamente na app moey! e pode ser efectuada 
em qualquer “Goal”, seleccionando a respectiva opção.  
 
O saldo mobilizado, total ou parcial, será transferido para a Conta moey!.  
 
Em caso de mobilização total, o “Main Goal”, e outros “Goals” criados pelo utilizador, 
manter-se-ão em vigor com saldo zero (0,00 €).  

  Renovação Não se aplica. 

  Moeda Euro 

  
Montante 

Montante Mínimo de Abertura: 0,00 €. 
Saldo Mínimo de Manutenção: 0,00 €. 

  

Reforços 

Os reforços da Conta Poupança moey! são opcionais e só podem ser efectuados na 
app moey!, seleccionando a respectiva opção e associando cada reforço a um “Goal”.  
 
A Conta Poupança moey! permite reforços pontuais e/ou reforços programados. 
 
Nem os reforços pontuais nem os programados têm um valor mínimo. 
 
Os reforços pontuais são efectuados através de opção disponível para o efeito na app 
moey! na funcionalidade “Goals”, e podem ser feitos para qualquer “Goal” que o 
utilizador escolha. 
 
Os reforços programados podem ser configurados num ou mais “Goals”, e resultam de 
uma ordem de transferência programada da Conta moey! para um “Goal” que pode ser 
diária, semanal ou mensal.  
 
O utilizador pode ainda reforçar a sua Conta Poupança moey! através de 
arredondamentos, se assim o desejar. Esta opção pode ser activada em qualquer 
“Goal”, mas apenas pode estar activa num “Goal” de cada vez. Este tipo de reforço 
resulta do arredondamento de todas as compras e pagamentos efectuados com os 
todos os meios de pagamento disponíveis na Conta moey!. O arredondamento é 
transferido automaticamente para o “Goal” pré-definido aquando da compra ou 
pagamento e quando a opção está activa. O arredondamento pode ser feito à unidade 
mais próxima, ou em montantes múltiplos de 5,00€ ou 10,00€, tendo o utilizador que 
definir que tipo de arredondamento pretende no acto de activação da funcionalidade. 



 
 

 
Contratual CONTA POUPANÇA MOEY! 

FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA PARA DEPÓSITOS 

Depósitos Simples, não à Ordem 

 

Página 2 de 2 

 

 

 

 
Os reforços só serão efectuados se existir saldo disponível na Conta moey! na data em 
que o mesmo deva ser cumprido. Se não existir saldo disponível no momento de 
transferência, o reforço não será efectuado. 
 
Cada Goal tem um prazo indeterminado. 

  Taxa de Remuneração Poupança não remunerada. 

  Regime de Capitalização Conta sem regime de capitalização 

  Cálculo de Juros Não aplicável, por a conta não ser remunerada. 

  Pagamento de Juros Não aplicável, por a conta não ser remunerada. 

  Regime Fiscal Não aplicável, por a conta não ser remunerada 
Esta informação não dispensa a consulta da legislação aplicável. 

  Outras Condições A Conta Poupança moey! está obrigatoriamente associada à Conta moey!. 
 
Sempre que a Conta moey! esteja com saldo disponível devedor e a Conta Poupança 
moey! possua saldo credor, fica o Crédito Agrícola expressamente autorizado a 
efectuar mobilizações da Conta Poupança moey!, até regularizar o saldo disponível 
devedor da Conta moey!, salvo se o saldo da Conta Poupança moey! não for suficiente 
para regularizar todo o saldo devedor, caso em que o Crédito Agrícola fica autorizado a 
efectuar a mobilização e transferência do valor necessário para regularizar, ainda que 
parcialmente, a Conta moey!. 
 
A Conta Poupança moey só pode ser encerrada aquando do encerramento da Conta 
moey!, que pode ser feito a qualquer momento na app moey!. Se o Cliente solicitar o 
encerramento da Conta moey!, e a Conta Poupança moey! tiver saldo credor é 
liquidada e esse saldo é creditado na Conta moey! que, por sua vez, é enviado para 
um IBAN indicado pelo utilizador no processo de encerramento da Conta moey! na app 
moey!. 

  Garantia de Capital Este produto garante a totalidade do capital depositado no vencimento e em caso de 
mobilização antecipada. 
Em caso de mobilização antecipada parcial é garantido o capital remanescente. 

Fundo de Garantia de Depósitos Os depósitos constituídos na Instituição Depositária beneficiam da garantia de 
reembolso prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos, sempre que ocorra a 
indisponibilidade dos depósitos por razões directamente relacionadas com a sua 
situação financeira. 
 
O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de 
100.000,00 € por cada depositante. No cálculo do valor dos depósitos de cada 
depositante, considera-se o valor do conjunto das contas de depósito na data em que 
se verificou a indisponibilidade de pagamento, incluindo os juros e, para o saldo dos 
depósitos em moeda estrangeira, convertendo em Euros, ao câmbio da referida data. 
 
Para informações complementares consulte o endereço www.fgd.pt 

Instituição Depositária (Instituição Depositária a indicar no momento de abertura de conta) 

  Validade das condições A do próprio dia em que é fornecida ao Cliente. 

  

http://www.fgd.pt/

