
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) BBVA, Instituição
Financeira de Crédito, SA. e em www.bbvaconsumerfinance.pt
O Folheto de Comissões e Despesas pode ainda ser consultado no Portal do Cliente Bancário, em
www.clientebancario.bportugal.pt. 

Preçário 

Instituição Financeira de Crédito

Data de Entrada em vigor: 01-ago-2021

BBVA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, 
SA

Consulte o FOLHETO DE COMISSÕES E DESPESAS
Consulte o FOLHETO DE TAXAS DE JURO

O Preçário completo do(a) BBVA, Instituição Financeira de Crédito, S.A., 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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BBVA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA Entrada em vigor: 01-ago-2021

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

18.2. Crédito pessoal

Empréstimos a taxa variável

Empréstimos a taxa fixa

(i)
(ii)

(iii)

(iv)
(v)

Taxa Anual Efectiva Global 
(TAEG) Outras condições

As taxas apresentadas são representativas.

Taxa Anual Nominal 
(TAN)

- Prazo de 3 a 84 meses

Imposto de Selo sobre utilização de Crédito (s/Capital Financiado):

 - Crédito de prazo igual ou superior a 1 ano - 2,640%

Credito Pessoal                                          
finalidade educação, saude e 

energias renováveis

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 0,55% a 3,72% 6,5% - Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (3)

Credito Pessoal                                          
locação financeira equipamentos

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 2,55% a 6,75%

- Montante total de crédito                                               
>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (1)

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 0,55% a 10,87% 13,0%

Credito Pessoal                                          
finalidade lar e outras

- Prazo de 3 a 84 meses

- Prazo de 3 a 84 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;

 - Crédito de prazo inferior a 1 ano - por cada mês ou fracção - 0,212%/mês

 - Crédito de prazo igual ou superior a 5 anos - 2,640%
Imposto de Selo sobre juros - 4,00%

6,5%

- Prazo de 12 a 84 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (4)

Credito Pessoal                                          
sem finalidade especifica 0,000% a 10,323% 13,0%

Ver Nota Especifica (5)

Credito Pessoal                                          
finalidade lar e outras 0,000% a 10,142%

Arredondamento da taxa de juro: O arredondamento é feito à milésima de acordo com as seguintes regras: (a) quando a 4ª casa 
decimal é igual ou superior a cinco, o arredondamento é feito por excesso; (b) quando a 4ª casa decimal é inferior a cinco, o 
arredondamento é feito por defeito.

As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o Decreto-
Lei nº 133/2009 e Instrução 13/2013 do Banco de Portugal)

Regime fiscal aplicável:
Cálculo de juros: O cálculo de juros é efetuado com base na convenção 30/360 (ano de 360 dias/ meses de 30 dias)

Notas Gerais

Credito Pessoal                                          
finalidade educação, saude e 

energias renováveis
0,000% a 3,175% 6,5%

- Prazo de 3 a 84 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 0,55% a 9,80% 13,0%

- Prazo de 3 a 84 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (2)

Credito Pessoal                                          
sem finalidade especifica

13,0%

- Prazo de 3 a 84 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (6)

Ver Nota Especifica (7)

Credito Pessoal                                          
locação financeira equipamentos 2,000% a 6,200% 6,5%

- Prazo de 12 a 84 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (8)
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BBVA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA Entrada em vigor: 01-ago-2021

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

18.2. Crédito pessoal (cont.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

TAEG calculada com base numa TAN de 6,200% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 6,75%), para um 
crédito de 50 000 € a 72meses, sem entrada inicial, com despesas de abertura de contrato de 369€ e com valor residual de 
2,00%, IVA incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 10,142% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 9,80%), para um 
crédito de 25 000 € a 60meses, sem entrada inicial, com despesas de abertura de contrato de 312,00€.

TAEG calculada com base numa TAN de 10,323% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 10,87%), para um 
crédito de 25 000 € a 60 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 208,00€.

TAEG calculada com base numa TAN de 3,175% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 3,72%), para um 
crédito de 10 000 € a 48meses, sem entrada inicial, com despesas de abertura de contrato de 312,00€.

Notas Especificas

TAEG calculada com base numa TAN de 10,323%, para um crédito de 25 000 € a 60meses, sem entrada inicial, com 
despesas de abertura de contrato de 208€.

TAEG calculada com base numa TAN de 10,142%, para um crédito de 25 000 € a 60meses, sem entrada inicial, com 
despesas de abertura de contrato de 312€.

TAEG calculada com base numa TAN de 3,175%, para um crédito de 10 000 € a 48meses, sem entrada inicial, com 
despesas de abertura de contrato de 312€.

TAEG calculada com base numa TAN de 6,200%, para um crédito de 50 000 € a 72meses, sem entrada inicial, com 
despesas de abertura de contrato de 369€ e com valor residual de 2,00%, IVA incluido á taxa legal em vigor (23%).
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

18.3. Crédito automóvel

Empréstimos a taxa variável

Empréstimos a taxa fixa  

(i)
(ii)

(iii)

(iv)
(v)

Taxa Anual Nominal 
(TAN)

Taxa Anual Efectiva Global 
(TAEG)

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD) com opção ou 

obrigação de compra                                       
-Veículos novos-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 2,30% a 3,52% 3,3%

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (1)

Outras condições

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD) com opção ou 

obrigação de compra                                       
-Veículos usados-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 3,30% a 5,00% 4,8%

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (2)

Crédito com reserva de propriedade 
e outros                                                            

-Veículos novos-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 2,30% a 7,78% 9,2%

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (3)

Crédito com reserva de propriedade 
e outros                                                            

-Veículos usados-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 3,30% a 10,03% 11,8%

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (4)

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD) com opção ou 

obrigação de compra                                       
-Veículos novos-

1,750% a 2,977% 3,3%

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (5)

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD) com opção ou 

obrigação de compra                                       
-Veículos usados-

2,750% a 4,450% 4,8%

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (6)

Crédito com reserva de propriedade 
e outros                                                            

-Veículos novos-
1,750% a 7,233% 9,2%

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (7)

Crédito com reserva de propriedade 
e outros                                                            

-Veículos usados-
2,750% a 9,481% 11,8%

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito                                               

>= 200€ e <=75 000€;
Ver Nota Especifica (8)

Notas Gerais
As taxas apresentadas são representativas.
As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o Decreto-
Lei nº 133/2009 e Instrução 13/2013 do Banco de Portugal)
Arredondamento da taxa de juro: O arredondamento é feito à milésima de acordo com as seguintes regras: (a) quando a 4ª casa 
decimal é igual ou superior a cinco, o arredondamento é feito por excesso; (b) quando a 4ª casa decimal é inferior a cinco, o 
arredondamento é feito por defeito.

Cálculo de juros: O cálculo de juros é efetuado com base na convenção 30/360 (ano de 360 dias/ meses de 30 dias)
Regime fiscal aplicável:

Imposto de Selo sobre utilização de Crédito (s/Capital Financiado):
 - Crédito de prazo inferior a 1 ano - por cada mês ou fracção - 0,212%/mês
 - Crédito de prazo igual ou superior a 1 ano - 2,640%
 - Crédito de prazo igual ou superior a 5 anos - 2,640%
Imposto de Selo sobre juros - 4,00%
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

18.3. Crédito automóvel (cont.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Notas Especificas
TAEG calculada com base numa TAN de 2,977% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 3,52%), para um 
crédito de 50 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 554€ e com valor residual de 
10,00%, IVA incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 4,450% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 5,00%), para um 
crédito de 50 000 € a 72meses, sem entrada inicial, com despesas de abertura de contrato de 554€ e com valor residual de 
10,00%, IVA incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 7,233% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 7,78%), para um 
crédito de 50 000 € a 72meses, sem entrada inicial, com despesas de abertura de contrato de 468€.

TAEG calculada com base numa TAN de 9,481% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 10,03%), para um 
crédito de 50 000 € a 72meses, sem entrada inicial, com despesas de abertura de contrato de 468€.

TAEG calculada com base numa TAN de 2,977%, para um crédito de 50 000 € a 72meses, sem entrada inicial, com 
despesas de abertura de contrato de 554€ e com valor residual de 10,00%, IVA incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 4,450%, para um crédito de 50 000 € a 72meses, sem entrada inicial, com 
despesas de abertura de contrato de 554€ e com valor residual de 10,00%, IVA incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 7,233%, para um crédito de 50 000 € a 72meses, sem entrada inicial, com 
despesas de abertura de contrato de 468€.

TAEG calculada com base numa TAN de 9,481%, para um crédito de 50 000 € a 72meses, sem entrada inicial, com 
despesas de abertura de contrato de 468€.
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

18.6. Cartões de crédito

Crédito

(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

(1)

(2)

(3)

(4)

- AFFINITY CARD - Clientes 14,265% 15,6% Ver Nota Especifica (3)

- BBVA CONSUMER FINANCE
(aplicavel tambem no Cartão                                             

BBVA FINANZIAMENTO)
14,265% 15,6% Ver Nota Especifica (1)

- REPSOL / REPSOL CARD 14,265% 15,6% Ver Nota Especifica (2)

Taxa Anual Nominal (TAN) Taxa Anual Efectiva Global 
(TAEG) Outras condições

- INTERPASS - Clientes 14,265% 15,6% Ver Nota Especifica (4)

TAEG calculada com base na TAN 14,265%, para uma utilização de crédito de 1 500,00 Euros a 12 meses.

Notas Especificas
TAEG calculada com base na TAN 14,265%, para uma utilização de crédito de 1 500,00 Euros a 12 meses.

TAEG calculada com base na TAN 14,265%, para uma utilização de crédito de 1 500,00 Euros a 12 meses.

TAEG calculada com base na TAN 14,265%, para uma utilização de crédito de 1 500,00 Euros a 12 meses.

Notas Gerais

As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o Decreto-
         Arredondamento da taxa de juro: O arredondamento é feito à milésima de acordo com as seguintes regras: (a) quando a 4ª casa 

                        Cálculo de juros: O cálculo de juros é efetuado com base na convenção 30/360 (ano de 360 dias/ meses de 30 dias)
Regime fiscal aplicável:

Imposto de Selo sobre juros - 4,00%

Imposto de Selo sobre utilização de Crédito - 0,212% sobre a média mensal obtida através da soma dos saldos em 
dívida apurados diariamente durante o mês, divididos por 30 dias

As taxas apresentadas são representativas.
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BBVA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA Entrada em vigor: 01-ago-2021

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

18.7. Outros Creditos a Particulares

Empréstimos a taxa variável

Empréstimos a taxa fixa  

(i)
(ii)

(iii)

(iv)

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD)                                       

-Equipamento-
2,750% a 7,200% 7,5%

- Prazo de 12 a 84 meses
- Montante total de crédito >          

75 000€;
Ver Nota Especifica (12)

Crédito com reserva de propriedade 
e outros                                                            

-Equipamento-
2,750% a 8,233% 10,2%

- Prazo de 12 a 84 meses
- Montante total de crédito >          

75 000€;
Ver Nota Especifica (9)

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD)                                       

-Veículos novos-
1,750% a 2,977% 3,2%

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito >          

75 000€;
Ver Nota Especifica (10)

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD)                                       

-Veículos usados
2,750% a 4,450% 4,7%

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito           

>75 000€;

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD)                                       

-Equipamento-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 3,30% a 7,75% 7,5%

- Prazo de 12 a 84 meses
- Montante total de crédito >          

75 000€;
Ver Nota Especifica (6)

Crédito com reserva de propriedade 
e outros                                                            

-Veículos novos-
1,750% a 7,233% 9,1%

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito           

>75 000€;
Ver Nota Especifica (7)

Ver Nota Especifica (2)

Taxa Anual Nominal 
(TAN)

Taxa Anual Efectiva Global 
(TAEG) Outras condições

- Prazo de 12 a 120 mesesCrédito com reserva de propriedade 
e outros                                                            

-Veículos novos-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 2,30% a 7,78% 9,1%

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD)                                       

-Veículos novos-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 2,30% a 3,52% 3,2%

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito >          

75 000€;
Ver Nota Especifica (4)

- Prazo de 12 a 84 meses
- Montante total de crédito >          

75 000€;

Crédito com reserva de propriedade 
e outros                                                            

-Equipamento-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 3,30% a 8,78% 10,2%

Ver Nota Especifica (3)

Crédito com reserva de propriedade 
e outros                                                            

-Veículos usados-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 3,30% a 10,03% 11,7%

- Montante total de crédito           
>75 000€;

Ver Nota Especifica (1)

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito >          

75 000€;

Crédito com reserva de propriedade 
e outros                                                            

-Veículos usados-
2,750% a 9,481% 11,7%

- Prazo de 12 a 120 meses
- Montante total de crédito >          

75 000€;
Ver Nota Especifica (8)

Notas Gerais
As taxas apresentadas são representativas.
As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o Decreto-
Lei nº 133/2009 e Instrução 13/2013 do Banco de Portugal)
Arredondamento da taxa de juro: O arredondamento é feito à milésima de acordo com as seguintes regras: (a) quando a 4ª casa 
decimal é igual ou superior a cinco, o arredondamento é feito por excesso; (b) quando a 4ª casa decimal é inferior a cinco, o 
arredondamento é feito por defeito.

Cálculo de juros: O cálculo de juros é efetuado com base na convenção 30/360 (ano de 360 dias/ meses de 30 dias)

 

 

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD)                                       

-Veículos usados

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 3,30% a 5,00% 4,7%

- Prazo de 12 a 120 meses

 

 

 

 

Ver Nota Especifica (11)

- Montante total de crédito           
>75 000€;

Ver Nota Especifica (5)



BBVA Instituição Financeira de Crédito SA Taxas de Operações de Crédito/ Particulares - Pág. 9 /11

BBVA, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA Entrada em vigor: 01-ago-2021

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)
18.7. Outros Creditos a Particulares (cont.)

(v)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 - Crédito de prazo inferior a 1 ano - por cada mês ou fracção - 0,040%/mês
 - Crédito de prazo igual ou superior a 1 ano - 0,500%

TAEG calculada com base numa TAN de 7,233%, para um crédito de 85 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com 
comissão de abertura de contrato de 468€ e comissão de processamento de 3,50€.

TAEG calculada com base numa TAN de 9,481%, para um crédito de 85 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com 
comissão de abertura de contrato de 468€ e comissão de processamento de 3,50€.

 - Crédito de prazo igual ou superior a 5 anos - 0,600%
Imposto de Selo sobre juros - 4,00%

Notas Especificas
TAEG calculada com base numa TAN de 7,233% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 7,78%), para um 
crédito de 85 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 468€ e comissão de 
processamento de 3,50€.

TAEG calculada com base numa TAN de 9,481% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 10,03%), para um 
crédito de 85 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 468€ e comissão de 
processamento de 3,50€.

TAEG calculada com base numa TAN de 8,233% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 8,78%), para um 
crédito de 85 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 364€ e comissão de 
processamento de 3,50€.

TAEG calculada com base numa TAN de 2,977% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 3,52%), para um 
crédito de 85 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 554€ e comissão de 
processamento de 3,49€ e com valor residual de 10,00%, IVA incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 4,450% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 5,00%), para um 
crédito de 85 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 554€ e comissão de 
processamento de 3,49€ e com valor residual de 10,00%, IVA incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 7,200% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 7,75%), para um 
crédito de 85 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 431€ e comissão de 
processamento de 3,49€ e com valor residual de 10,00%, IVA incluido á taxa legal em vigor (23%).

Regime fiscal aplicável:
Imposto de Selo sobre utilização de Crédito (s/Capital Financiado):

Notas Gerais (cont.)

TAEG calculada com base numa TAN de 8,233%, para um crédito de 85 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com 
comissão de abertura de contrato de 364€ e comissão de processamento de 3,50€.

TAEG calculada com base numa TAN de 2,977%, para um crédito de 85 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com 
comissão de abertura de contrato de 554€ e comissão de processamento de 3,49€ e com valor residual de 10,00%, IVA 
incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 4,450%, para um crédito de 85 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com 
comissão de abertura de contrato de 554€ e comissão de processamento de 3,49€ e com valor residual de 10,00%, IVA 
incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 7,200%, para um crédito de 85 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com 
comissão de abertura de contrato de 431€ e comissão de processamento de 3,49€ e com valor residual de 10,00%, IVA 
incluido á taxa legal em vigor (23%).
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

20.4. Outros créditos

Empréstimos a taxa variável

Empréstimos a taxa fixa  

(i)
(ii)

(iii)

(iv)

- Prazo de 12 a 84 meses;
- Montante total de crédito           

<=1 000 000€;

Ver Nota Especifica (7)
 

- Prazo de 12 a 84 meses;

Crédito Mútuo                                                           
-Veículos novos- 1,750% a 7,233% 9,6% - Montante total de crédito           

<=1 000 000€;

Crédito Mútuo                                                            
-Veículos usados- 2,750% a 9,481% 12,2% - Montante total de crédito           

<=1 000 000€;

- Prazo de 12 a 84 meses

Ver Nota Especifica (8)
 

Taxa Anual Nominal 
(TAN)

Taxa Anual Efectiva Global 
(TAEG) Outras condições

- Montante total de crédito           
<=1 000 000€;

Ver Nota Especifica (3)
 

Crédito Mútuo                                                            
-Veículos usados-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 3,30% a 10,03% 12,2%

- Prazo de 12 a 84 meses;

Crédito Mútuo                                                            
-Equipamento-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 3,30% a 8,78% 10,4%

- Prazo de 12 a 84 meses;

- Montante total de crédito           
<=1 000 000€;

Ver Nota Especifica (1)

- Montante total de crédito           
<=1 000 000€;

 

Ver Nota Especifica (2)
 

Crédito Mútuo                                                           
-Veículos novos-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 2,30% a 7,78% 9,6%

- Prazo de 12 a 84 meses

Ver Nota Especifica (5)
 

- Prazo de 12 a 84 meses;

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD)                                       

-Veículos usados

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 3,30% a 5,00% 5,2%

- Prazo de 12 a 84 meses;
- Montante total de crédito           

<=1 000 000€;

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD)                                       

-Equipamento-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 3,30% a 6,89% 6,8% - Montante total de crédito           

<=1 000 000€;

- Montante total de crédito           
<=1 000 000€;

Ver Nota Especifica (4)
 

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD)                                       

-Veículos novos-

EURIBOR 3 M +                                      
Spread 2,30% a 3,52% 3,7%

- Prazo de 12 a 84 meses;

Ver Nota Especifica (6)

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD)                                       

-Equipamento-
2,750% a 7,200%

10,4% - Montante total de crédito           
<=1 000 000€;

Ver Nota Especifica (9)

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD)                                       

-Veículos novos-
1,750% a 2,977% 3,7%

- Prazo de 12 a 84 meses;
- Montante total de crédito           

<=1 000 000€;
Ver Nota Especifica (10)

Notas Gerais
As taxas apresentadas são representativas.
As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o
Decreto-Lei nº 133/2009 e Instrução 13/2013 do Banco de Portugal)

- Prazo de 12 a 84 meses;
Crédito Mútuo                                                            
-Equipamento- 2,750% a 8,233%

Locação Financeira ou Aluguer de 
Longa Duração (ALD)                                       

-Veículos usados
2,750% a 4,450% 5,2%

- Prazo de 12 a 84 meses;
- Montante total de crédito           

<=1 000 000€;
Ver Nota Especifica (11)

6,8%

 

 

 

Ver Nota Especifica (12)

Arredondamento da taxa de juro: O arredondamento é feito à milésima de acordo com as seguintes regras: (a) quando a 4ª 
casa decimal é igual ou superior a cinco, o arredondamento é feito por excesso; (b) quando a 4ª casa decimal é inferior a 
cinco, o arredondamento é feito por defeito.

Cálculo de juros: O cálculo de juros é efetuado com base na convenção 30/360 (ano de 360 dias/ meses de 30 dias)
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

20.4. Outros Creditos (cont.)

(v)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Notas Gerais (cont.)
Regime fiscal aplicável:

TAEG calculada com base numa TAN de 2,977%, para um crédito de 35 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com 
comissão de abertura de contrato de 554€ e comissão de processamento de 3,49€ e com valor residual de 10,00%, IVA 
incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 4,450%, para um crédito de 35 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com 
comissão de abertura de contrato de 554€ e comissão de processamento de 3,49€ e com valor residual de 10,00%, IVA 
incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 7,200%, para um crédito de 50 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com 
comissão de abertura de contrato de 431€ e comissão de processamento de 3,49€ e com valor residual de 10,00%, IVA 
incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 4,450% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 5,00%), para 
um crédito de 35 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 554€ e comissão de 
processamento de 3,49€ e com valor residual de 10,00%, IVA incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 6,340% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 6,89%), para 
um crédito de 50 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 431€ e comissão de 
processamento de 3,49€ e com valor residual de 10,00%, IVA incluido á taxa legal em vigor (23%).

TAEG calculada com base numa TAN de 7,233%, para um crédito de 35 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com 
comissão de abertura de contrato de 468€ e comissão de processamento de 3,50€.

TAEG calculada com base numa TAN de 9,481%, para um crédito de 35 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com 
comissão de abertura de contrato de 468€ e comissão de processamento de 3,50€.

TAEG calculada com base numa TAN de 8,233%, para um crédito de 50 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com 
comissão de abertura de contrato de 364€ e comissão de processamento de 3,50€.

Notas Especificas
TAEG calculada com base numa TAN de 7,233% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 7,78%), para 
um crédito de 35 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 468€ e comissão de 
processamento de 3,50€.

TAEG calculada com base numa TAN de 9,481% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 10,03%), para 
um crédito de 35 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 468€ e comissão de 
processamento de 3,50€.

TAEG calculada com base numa TAN de 8,233% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 8,78%), para 
um crédito de 50 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 364€ e comissão de 
processamento de 3,50€.

TAEG calculada com base numa TAN de 2,977% (Euribor Media a 3 meses de Julho de 2021 e spread de 3,52%), para 
um crédito de 35 000 € a 72 meses, sem entrada inicial, com comissão de abertura de contrato de 554€ e comissão de 
processamento de 3,49€ e com valor residual de 10,00%, IVA incluido á taxa legal em vigor (23%).

Imposto de Selo sobre utilização de Crédito (s/Capital Financiado):
 - Crédito de prazo inferior a 1 ano - por cada mês ou fracção - 0,040%/mês
 - Crédito de prazo igual ou superior a 1 ano - 0,500%
 - Crédito de prazo igual ou superior a 5 anos - 0,600%
Imposto de Selo sobre juros - 4,00%
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