
Requisição nº

2
Entidade Balcão

Data recepção

Balcão - -

Nome do Titular da Conta Aforro Número da Conta Aforro (Obrigatório)

Descrição do produto/série a subscrever Número de unidades

Certificados Aforro - Série E  . . . . Euros

Certificados Tesouro Poupança Crescimento

Meio de Pagamento: Cheque Outro

A quantia de:

Dados pessoais do Requerente (se diferente do Titular) Espaço reservado a validação do pedido e 

Nome:

Morada:

Telefone:

Identificação n.º Tipo: 

Data Assinatura do Requerente

Os Certificados de Aforro série E são títulos da dívida pública nominativos, apenas podendo ser subscritos por pessoas 

singulares e reembolsáveis um trimestre após a data-valor da sua subscrição e cujos juros são capitalizados trimestralmente. 

O valor de cada unidade é de 1,00 Euro. O mínimo de Subscrição, por requisição, é de 100 unidades.

Cada Titular não poderá subscrever mais de 250.000 unidades, não havendo emissão da totalidade das unidades 

requisitadas, caso estas impliquem a ultrapassagem daquele valor.

Reembolso de capital e juros capitalizados, no 10º aniversário da data-valor da subscrição, para o IBAN registado na 

conta aforro.

Os Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC) são títulos da dívida pública nominativos, apenas podendo 

ser subscrito por pessoas singulares e reembolsáveis decorrido o 1º ano, podendo ser efetuados resgates em qualquer

momento, com perda total dos juros decorridos desde o último vencimento até à data de resgate.

O valor de cada unidade é de 1,00 Euro. O mínimo de Subscrição, por requisição, é de 1.000 unidades.

Cada Titular não poderá subscrever mais de 1.000.000 unidades, não havendo emissão da totalidade das unidades 

requisitadas, caso estas impliquem a ultrapassagem daquele valor.

O reembolso de capital no 7º aniversário da data-valor da subscrição e os juros anuais são creditados no IBAN registado

na conta aforro.

Os menores podem também ser aforristas, não podendo, contudo, amortizar por si próprios os Certificados,

salvo nos casos previstos na lei. 

Tipo de Identificação:     B - para N.º Identificação Civil (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão)          

                                          O - para outro tipo de identificação

N.º de Identificação Fiscal, Morada e IBAN são dados obrigatórios na Conta Aforro. Deverá o Titular preencher a ficha 

de Cliente/Conta (modelo 701), caso não os tenha ainda indicado.

O Número de Conta Aforro é um campo de preenchimento óbrigatório.
Nos termos do artigo 10º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, informa-se que os dados destinam-se à gestão das carteiras 

dos titulares de Certificados de Aforro e que o Responsável do ficheiro é o:

                                               Presidente do Conselho de Administração do IGCP, E.P.E.

                                               Av. da República, 57 - 6º

                                               1050-189 LISBOA

Qualquer titular pode tomar conhecimento dos dados que lhe respeitem e corrigir inexactidões dos mesmos através

dos Serviços do IGCP, E.P.E..

A disponibilização da informação solicitada é condição prévia e necessária à emissão de Certificados.

Prescrevem no prazo de 5 anos e de 10 anos, respetivamente os juros e o capital, contados da data do respetivo vencimento, 

para os Certificados de Aforro (CA) da série E e para os Certificados do Tesouro, nos termos da Lei n.º 7/98, de 3/2.

PEDIDO DE SUBSCRIÇÃO DE 
PRODUTOS DE AFORRO

dia mês ano

    Importância entregue 
(*)

AVISO:

identificação do requerente 
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 Os valores tornam-se efectivos após boa cobrança

____________________________ cortar por aqui __________________________

INFORMAÇÕES ACESSÓRIAS


