
Preçário elaborado em cumprimento do disposto no Aviso n.º 8/2009.

A informação sobre as condições de realização das operações de crédito é prestada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de Agosto.

O Preçário pode ser consultado nos balcões e locais de atendimento ao público [do(a) designação da instituição], 
e em [sítio da Internet da instituição]. 
O Folheto de Comissões e Despesas pode ainda ser consultado no Portal do Cliente Bancário, em
www.clientebancario.bportugal.pt. 

O Preçário completo [do(a) designação da instituição], contém o Folheto de Comissões e Despesas (que
incorpora os valores máximos de todas as comissões bem como o valor indicativo das principais despesas) e o
Folheto de Taxas de Juro (que contém informação relativa às taxas de juro representativas). 
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

18.2. Crédito pessoal

Empréstimos a taxa fixa

Arredondamento da taxa de juro: 3 casas decimais.
Cálculo de juros: base 30/360.

Empréstimo padrão: empréstimo reembolsado, desde o início, em prestações constantes de capital e juros.
Nota (2)

Nota (1a) TAEG calculada com base numa TAN de 5,386%, para um crédito de 75 000 Euros a 96 meses, com as despesas iniciais
de contrato de 250 Euros e despesas de cobrança por transferência de 3 Euros.

Nota (1b)
TAEG calculada com base numa TAN de 6,311%, para uma locação financeira de 75 000 Euros a 96 meses, com as
despesas iniciais de contrato de 250 Euros e despesas de cobrança por transferência de 3 Euros e valor residual de 2% e
70€ despesas de fim de contrato.

Regime fiscal aplicável: Acresce imposto de selo sobre os juros à taxa legal em vigor e imposto de abertura de crédito à 
taxas legal aplicável, no caso de Crédito. IVA taxa legal em vigor  sobre  a renda no caso de Locação Financeira.

1. Crédito

As taxas apresentadas são representativas e mais gravosas.

Taxa Anual Efectiva Global 
(TAEG) Outras condiçõesTaxa Anual Nominal 

(TAN)

0,000% (minimo) a 5,386% 
(máximo) 6,50% Vide (1a)

Prazo minimo 36 meses e 
máximo 96 meses. Montante 

minimo de 5.000 € e máximo de 
75,000 €.

2. Locação Financeira 0,000% (minimo) a 6,311% 
(máximo) 6,50% Vide (1b)

Prazo minimo 36 meses e 
máximo 96 meses. Montante 

minimo de 5.000 € e máximo de 
75.000 €.

As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o Decreto-Lei nº 133/2009).

Nota (1)
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)
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18.3. Crédito automóvel

Empréstimos a taxa fixa

Arredondamento da taxa de juro: 3 casas decimais.
Cálculo de juros: base 30/360.

3,90% Vide (1a)

Nota (1a) TAEG calculada com base numa TAN de 2,910%, para um crédito de 75 000 Euros a 96 meses, com as despesas iniciais
de contrato de 250 Euros e despesas de cobrança por transferência de 3 Euros.

3,90% Vide (1b)

0,000% (minimo) a 2,910% 
(máximo)

Regime fiscal aplicável: Acresce imposto de selo sobre os juros à taxa legal em vigor e imposto de abertura de crédito à 
taxas legal aplicável, no caso de Crédito. IVA à taxa legal em vigor sobre a renda no caso de Locação Financeira.

Taxa Anual Nominal 
(TAN)

Taxa Anual Efectiva Global 
(TAEG) Outras condições

Prazo minimo 36 meses e 
máximo 96 meses. Montante 

minimo de 7.000 € e máximo de 
75,000 €.

TAEG calculada com base numa TAN de 3,707%, para uma locação financeira de 75 000 Euros a 96 meses, com as
despesas iniciais de contrato de 250 Euros e despesas de cobrança por transferência de 3 Euros e valor residual de 2% e
70€ despesas fim de contrato.

1. Crédito 

2. Locação Financeira 0,000% (minimo) a 3,707% 
(máximo)

Prazo minimo 36 meses e 
máximo 96 meses. Montante 

minimo de 7.000 € e máximo de 
75,000 €.

Nota (1) As taxas apresentadas são representativas e mais gravosas.

Empréstimo padrão: empréstimo reembolsado, desde o início, em prestações constantes de capital e juros.

Nota (2)

Nota (1b)

As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o Decreto-Lei nº 133/2009).
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18.7. Outros créditos a particulares

Empréstimos a taxa variável

Empréstimos a taxa fixa

Nota (1b)

Arredondamento da taxa de juro: 3 casas decimais.
Cálculo de juros: base 30/360.

Regime fiscal aplicável: Acresce imposto de selo sobre os juros à taxa legal em vigor e imposto de abertura de crédito à 
taxas legal aplicável, no caso de Crédito. IVA à taxa legal em vigor sobre a renda no caso de Locação Financeira.

Taxa Anual Nominal 
(TAN)

Taxa Anual Efectiva
 (TAE) Outras condições

1. Locação Financeira Euribor 3 meses + 
Spread 0,000% a 5,554% 5,20% Vide (1a)

Prazo minimo 36 meses e 
máximo 96 meses. Montante 

minimo de 5.000 € e máximo de 
75,000 €.

TAE calculada com base numa TAN de 5,009%, para uma locação financeira de 75 000 Euros a 96 meses com as
despesas iniciais de contrato de 250 Euros e despesas de cobrança por transferência de 3 Euros e valor residual de 2% e
70€ despesas fim de contrato.

TAE calculada com base numa TAN de 5,009% (Euribor a 3 meses) e spread de 5,554%, para uma locação financeira de
75 000 Euros a 96 meses, com as despesas iniciais de contrato de 250 Euros e despesas de cobrança por transferência
de 3 Euros e valor residual de 2% e 70€ despesas fim de contrato.

Nota (1) As taxas apresentadas são representativas.

As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o D.L. nº 220/94).

Nota (2)

1. Crédito 0,000% a 8,239% 9,50% Vide (1b)

Prazo minimo 36 meses e 
máximo 96 meses. Montante 

minimo de 5.000 € e máximo de 
75,000 €.

Nota (1a)

0,000% a 5,009%2. Locação Financeira 5,20% Vide (1c)

Prazo minimo 36 meses e 
máximo 96 meses. Montante 

minimo de 5.000 € e máximo de 
75,000 €.

TAE calculada com base numa TAN de 8,239%, para um crédito de 75 000 Euros a 96 meses com as despesas iniciais
de contrato de 250 Euros e despesas de cobrança por transferência de 3 Euros.

Nota (1c)
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

20.4. Outros créditos

Empréstimos a taxa variável

Empréstimos a taxa fixa

1. Locação Financeira Euribor 3 meses + 
Spread 0,00% a 11,790% 12% Vide Nota (1a)

TAE calculada com base numa TAN de 11,245% (Euribor a 3 meses) e spread de 11,790%, para uma locação financeira
de 30 000 Euros a 48 meses, com as despesas iniciais de contrato de 250 Euros e despesas de cobrança por
transferência de 3 Euros e valor residual de 2% e 70€ despesas fim de contrato.

Prazo minimo 12 meses e 
máximo 96 meses. Montante 

minimo de 3.000 € sem máximo.

Prazo minimo 12 meses e 
máximo 96 meses. Montante 

minimo de 3.000 € e sem 
máximo.

Nota (1a)

1. Crédito 0,000% a 6,000%

Taxa Anual Nominal 
(TAN) Taxa Anual Efectiva (TAE) Outras condições

Aplicável a clientes empresariais.
As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o D.L. nº 220/94).
Arredondamento da taxa de juro: 3 casas decimais.
Cálculo de juros: base 30/360.
Regime fiscal aplicável: Acresce imposto de selo sobre os juros à taxa legal em vigor e imposto de abertura de crédito à
taxas legal aplicável, no caso de Crédito. IVA à taxa legal em vigor sobre a renda no caso de Locação Financeira.

Nota (2)

6,50% Vide Nota (1b)

Prazo minimo 12 meses e 
máximo 96 meses. Montante 

minimo de 3.000 € e sem 
máximo.

Nota (1c)
TAE calculada com base numa TAN de 9,717%, para um locação financeira de 10 000 Euros a 48 meses com as
despesas iniciais de contrato de 250 Euros e despesas de cobrança por transferência de 3 Euros e valor residual de 2% e
70€ despesas fim de contrato.

Nota (1) As taxas apresentadas são representativas e mais gravosas.

Nota (1b) TAE calculada com base numa TAN de 4,638%, para um crédito de 40 000 Euros a 48 meses com as despesas iniciais
de contrato de 250 Euros e despesas de cobrança por transferência de 3  Euros.

2. Locação Financeira 0,000% a 9,717% 12% Vide Nota (1c)
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