
9. Pedido de 2ªas vias de extrato     
  

2,00 €

8. Fornecimento de Cartão de Supervisor adicional (por cartão) 10,00 €

1. Mensalidade TPA Propriedade de Getnet

2. Mensalidade TPA Propriedade do Cliente

3. Aluguer TPA Temporário  

TPA Fixo

Comissões* (1)

Em % Euros (Min/Max)

--

--

PAGO
SmartPOS 

Tarifa Plana TPA Móvel GPRS (inclui custos 
de comunicação) 

Taxa de Adesão 
Por cada mês adicional (se aplicável)

SmartPOS 
PAGO

Serviço MB Way  

4. Tarifa Serviço Comerciante - Acordo Multibanco

TPA Fixo, GPRS, Propriedade do Cliente e 
Temporário

TPA Fixo, GPRS, Propriedade do Cliente e 
Temporário (2)

5. Taxa por Operação  

TPA Fixo, GPRS, SmartPOS, Propriedade do Cliente 
e Temporário  

Serviço MB Way

7. Custo de desactivação do Serviço Pagamento Automático (3) 

Até 24 Meses após contratação

Após 24 Meses

6. Taxa de Cancelamento

--
--

--

--

--

--

1,15%

1,25%

1,50%
1,25%

0,60%

24,15 €

40,75 €

15,00 €

45,00 €

100,00 €

25,00 €

0,08 € / --

0,08 € / --

0,08 €

0,06 €

185,00 € 

85,00 €

15,60 €

210,00 € 

Terminais de Pagamento 
Automático (TPA / POS)



13. Digital Payments Gateway  (5)

Mensalidade

Transaccional (6)

Tipo de cartão

Domésticas Débito Particulares

MB

Taxas de Intercâmbio Outros custos

0,20% 0,12%

60,00 € 

0,11 €

11. Substituição/Reinstalação de TPA     
  

25,00 €

12. Custo de Alteração de Titularidade de Contrato (4) 100,00 €

10. Listagem de movimentos por período contabilístico disponível 15,00 € + 
0,10 € por dia 

Taxas de Intercâmbio e outros custos transaccionais

Nota (1) Caso o Cliente contrate, ou tenha contratado, algum produto ou serviço do Banco Santander Totta, S.A. que implique uma 
modificação dos preços e comissões dos serviços aqui descritos, ficará automaticamente vinculado à aceitação das condições acordadas 
nos referidos produtos ou serviços. Não obstante o anteriormente mencionado, se o Cliente deixar de estar vinculado a esses produtos 
ou serviços, serão aplicáveis as presentes comissões e preços.

Serviço de POS/TPA, comercializado pelo Banco Santander Totta S.A., oferecido e sujeito a aprovação prévia da Getnet Europe, Entidad 
de Pago S.L.U. A Getnet Europe, Entidad de Pago S.L.U., salvaguarda os fundos recebidos pelos utilizadores mediante o depósito numa
conta separada e aberta no Banco Santander Totta S.A.

Nota (2) Aplicado a contratos celebrados a partir de 10 de Fevereiro de 2020.

Nota (3) Não aplicável ao Aluguer de TPA Temporário.

Nota (4) Não aplicável caso a alteração de titularidade envolva sociedades que  estejam entre si numa relação de domínio ou de grupo 
ou ainda quando os sócios sejam comuns na sua totalidade.

Nota (5) Acresce o preço negociado para cada serviço contratado (à parte) para funcionar na Gateway.

Nota (6) Aplicável a todas as operações geradas na Gateway inclusive a geração de referencias multibanco quer sejam pagas ou não.           

(*) Os serviços são fornecidos pela Getnet EU da Espanha.
• Se estiver registado como operador intracomunitário no VIES, de acordo com os regulamentos do IVA (Artigos 44 e 196 da Diretiva de 
IVA da UE 2006/112), é necessário pagar IVA no local de recebimento dos serviços. O cliente (você) é responsável pelo pagamento de 
qualquer IVA ou imposto indireto equivalente aplicável no local/país onde os serviços são prestados. Você deve cumprir os regulamentos 
fiscais no respectivo país e, se algum serviço não for considerado como isento de IVA, pagar qualquer possível ocorrência aplicável de 
inversão do sujeito passivo.
• Se não estiver registado como operador intracomunitário no VIES, e dado que os serviços se consideram prestados em território 
espanhol, aplicam-se as regras do IVA de acordo com Liva 37/1992.
O VIES (VAT Information Exchange System) é o sistema de intercâmbio de informações sobre os operadores intracomunitários que 
efectuam operações


