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COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÕES DE PREÇÁRIO 

Folheto de Comissões e Despesas 
INFORMAÇÃO DETALHADA 

 
ENTRADA EM VIGOR A PARTIR DE 05 DE AGOSTO 2021 

 
Redução de comissões: 
 
2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) 
 
2.2. Crédito Pessoal  
 

      Comissões 

Acresce Imposto Outras condições       
Em %   

Euros 
(Mín/Máx) 

Valor 
Annual       

Crédito Pessoal - DL 133/2009 

Comissões durante a vigência do contrato 

ACTUAL:                           

5. Comissões associadas a alterações contratuais (2) 

Alteração de data de 
vencimento de prestações 

  50,00 €   I.Selo - 4% 

Acresce juros diários 
calculados na base 

actual/360 até à data do 
novo prazo de vencimento. 

Outras alterações contratuais   100,00 €   I.Selo - 4% (5) 

6. Comissões associadas a actos administrativos 

2as vias diversas   30,00 €   IVA - 23%   

NOVO:                            

5. Comissões associadas a alterações contratuais (2) 

Alteração de data de 
vencimento de prestações 

  20,00 €   I.Selo - 4% 

Acresce juros diários 
calculados na base 

actual/360 até à data do 
novo prazo de vencimento. 

Outras alterações contratuais   50,00 €   I.Selo - 4% (5) 

6. Comissões associadas a actos administrativos 

2as vias diversas   20,00 €   IVA - 23%   
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2.3. Crédito Automóvel  
 

      Comissões 

Acresce Imposto Outras condições       
Em %   

Euros 
(Mín/Máx) 

Valor 
Annual       

Crédito Automóvel - DL 133/2009 

Comissões durante a vigência do contrato 

ACTUAL:                           

5. Comissões associadas a alterações contratuais (2) 

Alteração de data de vencimento 
de prestações 

  50,00 €   I.Selo - 4% 

Acresce juros diários 
calculados na base actual/360 
até à data do novo prazo de 

vencimento. 

Outras alterações contratuais   100,00 €   I.Selo - 4% (5) 

NOVO:                           

5. Comissões associadas a alterações contratuais (2) 

Alteração de data de vencimento 
de prestações 

  20,00 €   I.Selo - 4% 

Acresce juros diários 
calculados na base 

actual/360 até à data do 
novo prazo de vencimento. 

Outras alterações contratuais   50,00 €   I.Selo - 4% (5) 
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10. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) 
 
10.3. Outros Créditos 
 

      Comissões 
Acresce 
Imposto 

Outras condições       
Em %   

Euros 
(Mín/Máx) 

Valor 
Anual       

Mútuos sem Garantia 

Comissões durante a vigência do contrato 

ACTUAL:                           

5. Comissões associadas a alterações contratuais 

Alteração de data de vencimento de 
prestações 

  50,00 € 

  

I.Selo - 4% 
Acresce juros diários calculados na 
base Actual/360 até à data do novo 

prazo de vencimento. 
  

  

Outras alterações contratuais   100,00 €   I.Selo - 4%   

6. Comissões associadas a actos administrativos 

2as vias diversas   30,00 €   IVA - 23%   

NOVO:                           

5. Comissões associadas a alterações contratuais 

Alteração de data de vencimento de 
prestações 

  20,00 € 

  

I.Selo - 4% 
Acresce juros diários calculados na 
base Actual/360 até à data do novo 

prazo de vencimento. 
  

  

Outras alterações contratuais   50,00 €   I.Selo - 4%   

6. Comissões associadas a actos administrativos 

2as vias diversas   20,00 €   IVA - 23%   

Crédito Automóvel 

Comissões durante a vigência do contrato 

ACTUAL:                           

5. Comissões associadas a alterações contratuais 

Alteração de data de vencimento de 
prestações 

  50,00 € 

  

I.Selo - 4% 
Acresce juros diários calculados na 
base Actual/360 até à data do novo 

prazo de vencimento. 
  

  

Outras alterações contratuais   100,00 €   I.Selo - 4%   

NOVO:                            
                 
  

5. Comissões associadas a alterações contratuais 

Alteração de data de vencimento de 
prestações 

  20,00 € 

  

I.Selo - 4% 
Acresce juros diários calculados na 
base Actual/360 até à data do novo 

prazo de vencimento. 
  

  

Outras alterações contratuais   50,00 €   I.Selo - 4%   
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Inserção de comissões: 
 
2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) 
 

2.4. Linhas de crédito e contas correntes 
    

                

        Comissões 

Acresce Imposto Outras condições 

 

        
Em %   

Euros 
(Mín/Máx) 

Valor 
Anual 

 

        
 

 Crédito em Conta Corrente - Com garantia de aplicações financeiras 
 

Comissões durante a vigência do contrato 
 

10. Comissão por emissão de outras declarações 
  

         

  - Sem reconhecimento de 
assinaturas 

  40,00 €   IVA - 23% 
(2) 

  - Com reconhecimento de 
assinaturas  

  100,00 €   IVA - 23% 

2) Não aplicável quando a declaração se destine ao cumprimento de obrigações para acesso a apoios ou prestações sociais e serviços 
públicos, até ao limite anual de seis declarações, nos termos definidos na Alínea c) do Artigo 23º-A do DL 133/2009, actualizado pela Lei 
57/2020 

 

 
10. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) 

                              

        Comissões 
Acresce 
Imposto 

Outras condições 

 

        
Em %   

Euros 
(Mín/Máx) 

Valor 
Anual 

 

        
 

Crédito em Conta Corrente 
 

Comissões durante a vigência do contrato 
 

9. Comissão por Actos Administrativos 
          

 

- Emissão de outras 
declarações 

          

  - Sem reconhecimento de 
assinaturas 

  40,00 €   IVA - 23% 
  

  - Com reconhecimento de 
assinaturas  

  100,00 €   IVA - 23% 

 Crédito em Conta Corrente - Com garantia de aplicações financeiras 

Comissões durante a vigência do contrato 
10. Comissão por emissão de outras 
declarações 

  
        

  - Sem reconhecimento de 
assinaturas 

  40,00 €   IVA - 23% 
  

  - Com reconhecimento de 
assinaturas  

  100,00 €   IVA - 23% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

10.3. Outros créditos                         
                              
        Comissões 

Acresce 
Imposto 

Outras condições         
Em %   

Euros 
(Mín/Máx) 

Valor 
Anual         

Crédito Hipotecário e outros mútuos com garantia 

Comissões durante a vigência do contrato 

10. Comissão por Actos Administrativos         

- Emissão de outras declarações           

  - Sem reconhecimento de 
assinaturas 

  40,00 €   IVA - 23% 
  

  - Com reconhecimento de 
assinaturas  

  100,00 €   IVA - 23% 

Mútuos sem Garantia 

Comissões durante a vigência do contrato 

6. Comissões associadas a actos administrativos 

Emissão de outras declarações           

  - Sem reconhecimento de 
assinaturas 

  40,00 €   IVA - 23% 
  

  - Com reconhecimento de 
assinaturas  

  100,00 €   IVA - 23% 

Locação Financeira imobiliária 

Comissões durante a vigência do contrato 

10. Comissão por Actos Administrativos 

    
   

    
- Emissão de outras declarações           

  - Sem reconhecimento de 
assinaturas 

  40,00 €   IVA - 23% 

  
  - Com reconhecimento de 
assinaturas  

  100,00 €   IVA - 23% 

 


