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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

( ÍNDICE)

18.3. Crédito automóvel
Taxa Anual Nominal
(TAN)

para clientes particulares ao abrigo
do DL 133/2009

Taxa Anual Efectiva Global
(TAEG)

Outras condições

Empréstimos a taxa variável
- Crédito Auto

Veículos Novos

Euribor 3 Meses +
Spread 3,000% a 7,000%

Veículos Usados

Euribor 3 Meses +
Spread 3,000% a 10,000%

8,9%

Prazos de 6 a 120
meses
Montantes de 2.000€ a
75.000€
Vide (1a) (2a)

11,9%

Prazos de 6 a 120
meses
Montantes de 2.000€ a
75.000€
Vide (1b) (2a)

8,9%

Prazos de 6 a 120
meses
Montantes de 2.000€ a
75.000€
Vide (1a) (2a)

11,9%

Prazos de 6 a 120
meses
Montantes de 2.000€ a
75.000€
Vide (1b) (2a)

Empréstimos a taxa fixa
- Crédito Auto

Veículos Novos

Veículos Usados

3,000% a 7,000%

3,000% a 10,000%

Nota (1)

As taxas apresentadas são representativas. As TAEG's são calculadas com todos os encargos incluidos (de acordo
com o Decreto-Lei nº133/2009 e instrução 13/2013 do Banco de Portugal).

Nota (1a)

TAEG calculada com base numa TAN de 5,350% (Euribor a 3 meses e spread de 3,922%), para um valor de
10.000,00 Euros para o prazo de 72 meses.

Nota (1b)

TAEG calculada com base numa TAN de 8,150% (Euribor a 3 meses e spread de 6,722%), para um valor de
10.000,00 Euros para o prazo de 72 meses.

Nota (2)

Arredondamento da taxa de juro: Taxa variável indexada formada pela Euribor a 3 meses acrescida de spread
aplicado pela IFIC, atribuido em função de vários factores, como por exemplo, o montante do empréstimo, prazo do
empréstimo e o histórico do cliente com a IFIC. O Indexante é apurado pela média aritemética simples das cotações
diárias da Euribor a 3 meses, na base de 360 dias, do periodo compreendido entre o primeiro e o último dia do mês
anterior ao período de contagem de juros, reportada com três casas decimais, arredondada por excesso se a
segunda casa decimal for igual ou superior a cinco e por defeito caso contrário.
Cálculo de juros: o cálculo é efectuado numa base actual / 360.

Nota (2a)

Regime fiscal aplicável: Imposto de selo 4% sobre os Juros.
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

( ÍNDICE)

18.7. Outros créditos a particulares
Taxa Anual Nominal
(TAN)

Para clientes/contratos não
abrangidos pelo DL 133/2009

Taxa Anual Efectiva (TAE)

Outras condições

Empréstimos a taxa variável
- Crédito Auto

Veículos Novos

Euribor 3 Meses +
Spread 3,000% a 7,000%

Veículos Usados

Euribor 3 Meses +
Spread 3,000% a 10,000%

8,9%

Prazos de 6 a 120
meses
Montantes de 75.000€
a 200.000€
Vide (1a) (2a)

11,9%

Prazos de 6 a 120
meses
Montantes de 75.000€
a 200.000€
Vide (1b) (2a)

8,9%

Prazos de 6 a 120
meses
Montantes de 75.000€
a 200.000€
Vide (1a) (2a)

11,9%

Prazos de 6 a 120
meses
Montantes de 75.000€
a 200.000€
Vide (1b) (2a)

Empréstimos a taxa fixa
- Crédito Auto

Veículos Novos

Veículos Usados

3,000% a 7,000%

3,000% a 10,000%

Nota (1)

As taxas apresentadas são representativas. As TAE's são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo
com o Decreto-Lei nº 220/94)

Nota (1a)

TAE calculada com base numa TAN de 5,350% (Euribor a 3 meses e spread de 3,922%), para um valor de
10.000,00 Euros para o prazo de 72 meses.

Nota (1b)

TAE calculada com base numa TAN de 8,250% (Euribor a 3 meses e spread de 6,822%), para um valor de
10.000,00 Euros para o prazo de 72 meses.

Nota (2)

Arredondamento da taxa de juro: Taxa variável indexada formada pela Euribor a 3 meses acrescida de spread
aplicado pela IFIC, atribuido em função de vários factores, como por exemplo, o montante do empréstimo, prazo do
empréstimo e o histórico do cliente com a IFIC. O Indexante é apurado pela média aritemética simples das cotações
diárias da Euribor a 3 meses, na base de 360 dias, do periodo compreendido entre o primeiro e o último dia do mês
anterior ao período de contagem de juros, reportada com três casas decimais, arredondada por excesso se a
segunda casa decimal for igual ou superior a cinco e por defeito caso contrário.
Cálculo de juros: o cálculo é efectuado numa base actual / 360.

Nota (2a)

Regime fiscal aplicável: Imposto de selo 4% sobre os Juros.
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

( ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes
Taxa Anual Nominal
(TAN)

Taxa Anual Efectiva (TAE)
(Nota 1)

Outras condições

Empréstimos a taxa variável
- Factoring

Euribor 3 meses +
Spread 4,000% a 9,000%

10,2%

- Gestão de Pagamento a
Fornecedores

Euribor 3 meses +
Spread 4,000% a 9,000%

10,2%

- Credistock

Euribor 3 meses +
Spread 1,000% a 11,000%

12,5%

De 1 a 12 meses;
de 5.000€ a
500.000€
Vide (1a) (2a)
De 1 a 12 meses;
de 5.000€ a
500.000€
Vide (1b) (2a)
De 90 a 180 dias;
de 5.000€ a
150.000€
Vide (1c) (2a)

Nota (1)

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

Nota (1a)

TAE calculada com base numa TAN de 8,428% (Euribor a 3 meses e spread de 7,000%), para um valor de
utilização média de 100.000,00 Euros para o prazo de 12 meses, uma Comissão de Gestão de 0.4% e Despesas
de Dossier de 250.00 Euros. Estão incluídos todos os impostos em vigor neste tipo de operações.

Nota (1b)

TAE calculada com base numa TAN de 8,428% (Euribor a 3 meses e spread de 7,000%), para um valor de
utilização média de 100.000,00 Euros para o prazo de 12 meses, uma Comissão de Gestão de 0.4% e Despesas
de Dossier de 250.00 Euros. Estão incluídos todos os impostos em vigor neste tipo de operações.

Nota (1c)

TAE calculada com base numa TAN de 10,428% (Euribor a 3 meses e spread de 9,000%), para um valor de
utilização média de 100.000,00 Euros para o prazo de 4 meses. Estão incluídos todos os impostos em vigor neste
tipo de operações.

Nota (2)

Arredondamento da taxa de juro: Taxa variável indexada formada pela Euribor a 3 meses acrescida de spread
aplicado pela IFIC, atribuido em função de vários factores, como por exemplo, o montante do empréstimo, prazo
do empréstimo e o histórico do cliente com a IFIC. O Indexante é apurado pela média aritemética simples das
cotações diárias da Euribor a 3 meses, na base de 360 dias, do periodo compreendido entre o primeiro e o último
dia do mês anterior ao período de contagem de juros, reportada com três casas decimais, arredondada por
excesso se a segunda casa decimal for igual ou superior a cinco e por defeito caso contrário.
Cálculo de juros: o cálculo é efectuado numa base actual / 360.

Nota (2a)

Regime fiscal aplicável: Imposto de selo 4% sobre os Juros.
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

( ÍNDICE)

20.4. Outros créditos
Taxa Anual Nominal
(TAN)

Taxa Anual Efectiva (TAE)
(Nota 1)

Outras condições

Empréstimos a taxa variável
- Crédito Auto

Veículos Novos

Euribor 3 Meses +
Spread 3,000% a 7,000%

Veículos Usados

Euribor 3 Meses +
Spread 3,000% a 10,000%

8,9%

11,9%

Prazos de 6 a 120
meses
Montantes de
2.000€ a 75.000€
Vide (1a) (2a)
Prazos de 6 a 120
meses
Montantes de
2.000€ a 75.000€
Vide (1b) (2a)

Empréstimos a taxa fixa
- Crédito Auto

Veículos Novos

Veículos Usados

3,000% a 7,000%

3,000% a 10,000%

8,9%

11,9%

Prazos de 6 a 120
meses
Montantes de
2.000€ a 75.000€
Vide (1a) (2a)
Prazos de 6 a 120
meses
Montantes de
2.000€ a 75.000€
Vide (1b) (2a)

Nota (1)

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

Nota (1a)

TAE calculada com base numa TAN de 5,350% (Euribor a 3 meses e spread de 3,922%), para um valor de
10.000,00 Euros para o prazo de 72 meses.
TAE calculada com base numa TAN de 8,250% (Euribor a 3 meses e spread de 6,822%), para um valor de
10.000,00 Euros para o prazo de 72 meses.
TAEG calculada com base numa TAN de 5,350% (Euribor a 3 meses e spread de 3,922%), para um valor de
10.000,00 Euros para o prazo de 72 meses.

Nota (1b)
Nota (2)

Nota (2a)

Regime fiscal aplicável: Imposto de selo 4% sobre os Juros.
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