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PONTO DE VENDA:

VENDEDOR:

CLIENTE NIF/NIPC

MORADA TELEFONE

COD POSTAL LOCALIDADE TELEMÓVEL

MARCA MODELO ANO

PVP (c/IVA) ENTRADA INICIAL PRAZO 24

PRODUTO Crédito Tradicional REGIME DE TAXA Taxa Fixa TAEG 6,3%

DESPESAS 40,00 € GARANTIA TAN 0,00%

CLIENTE \ AVALISTA  PARTICULAR

1. CÓPIA DO BILHETE DE IDENTIDADE

2. NÚMERO DE CONTRIBUINTE

3. DECLARAÇÃO DE IRS E ANEXOS (ÚLTIMO ANO)

Seguro Proteção ao Crédito 4. ÚLTIMO RECIBO DE VENCIMENTO (ÚLTIMO MÊS)

5. COMPROVATIVO DE MORADA - RECIBO DE ÁGUA, ELECTRICIDADE, TELEFONE 

* OU TV CABO (DOCUMENTO COM MENOS DE 2 MESES)

6. COMPROVATIVO DO NIB/FOTOCÓPIA CHEQUE DA CONTA BANCÁRIA INDICADA

Restantes Prestações * 7. CONTACTOS TELEFÓNICOS DO EMPREGO E RESIDÊNCIA

Nº de Pagamentos X 23

* Acresce Despesas de Cobrança de Prestações no valor de 1,56 Eur. 1. CÓPIA DO NIPC

2. CÓPIA DA CERTIDÃO DO REGISTO COMERCIAL ACTUALIZADA
3. DECLARAÇÃO DE IRC E IES (ÚLTIMO ANO)

4. BALANCETE RECENTE
5. COMPROVATIVO DO NIB / FOTOCÓPIA CHEQUE DA CONTA BANCÁRIA INDICADA

6. CÓPIAS DO BI E NR CONTRIBUINTE DOS SÓCIOS / PRINCIPAIS ACCIONISTAS

E GERENTES / ADMINISTRADORES

7. COMPROVATIVO DE MORADA - RECIBO DE ÁGUA, ELECTRICIDADE, TELEFONE 

(DOCUMENTO COM MENOS DE 2 MESES)
8. MORADAS E CONTACTOS TELEFÓNICOS DOS SÓCIOS E AVALISTAS

Data da Simulação:
Validade da Simulação: SIMULADOR PARA INFORMAÇÃO DO PONTO DE VENDA

EFCIS / EFC1

65,43 €

 

20/12/2017

126,63 €1ª Prestação

31/12/2017

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA:

CLIENTE EMPRESA

Financiado

0,00 €

Pagamento Inicial

Despesas de Contrato

21,20 €

A INFORMAÇÃO APRESENTADA NESTA SIMULAÇÃO NÃO SUBSTITUI A FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA EUROPEIA (FIN) QUE 
CONTERÁ TODA A INFORMAÇÃO PRÉ-CONTRATUAL E QUE SERÁ ENTREGUE AO CLIENTE CONJUNTAMENTE COM A SIMULAÇÃO, 

REALIZADA EXCLUSIVAMENTE COM OS DADOS FACULTADOS PELO CLIENTE

PEÇA A SUA FIN JUNTAMENTE COM A SIMULAÇÃO

Imposto de Selo Utilização Crédito

0,00 €

40,00 €

1 500,00 €

Não Aplicável

SIMULAÇÃO DE FINANCIAMENTO

DADOS DO CLIENTE
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MODALIDADE DE FINANCIAMENTO ESCOLHIDA Proteção Completa 

SEGURO PROTEÇÃO AO CRÉDITO Proteção Completa

Morte ou Invalidez Absoluta e Definitiva Coberto

Incapacidade Temporária para o Trabalho Coberto

Desemprego (trabalhadores por conta de outrém) Coberto

Hospitalização (trabalhadores por conta própria) Coberto

Informação prestada nos termos e para os efeitos do disposto no art. 32º DL 144/2006 (Novo Regime de Mediação de Seguros):

O Santander Consumer assume directamente todas as tarefas inerentes à comercialização de contratos de seguro propostos ou feitos por seu intermédio, pelo que todo e qualquer
pedido de esclarecimento sob a oferta de seguro deverá ser efectuado através do seguinte número 210 417 845.









O Banco Santander Consumer Portugal SA, com sede na Rua Castilho, nº2 e 4, é um Agente de Seguros, sem exclusividade, registado sob nº 408262671/3, junto do ISP (www.isp.pt), 
autorizado a cobrar prémios iniciais e futuros, e que presta assistência durante a vigência dos contratos de seguro. O Cliente tem o direito de solicitar informação sobre a remuneração do 
mediador pela prestação do serviço de mediação e sobre o nome da ou das empresas de seguros e mediadores de seguros com os quais trabalha, pelo que, sempre que solicitada, ser-lhe-á 
prestada tal informação. As reclamações dos tomadores de seguros ou outras partes interessadas podem ser apresentadas junto do ISP, para além do possível recurso aos organismos de 
resolução extrajudicial de litígios existentes. O Santander Consumer não baseia os seus conselhos na obrigação de fornecer uma análise imparcial, pelo que não é obrigado a prestar 
informações com base na análise feita a um determinado número de contratos de seguro disponiveis no mercado.

SERVIÇOS CONTRATADOS
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PERIODO CAPITAL

0 1 570,25 €
1 1 570,25 €
2 1 504,83 €
3 1 439,40 €
4 1 373,98 €
5 1 308,55 €
6 1 243,13 €
7 1 177,70 €
8 1 112,27 €
9 1 046,85 €

10 981,42 €
11 916,00 €
12 850,57 €
13 785,14 €
14 719,71 €
15 654,29 €
16 588,86 €
17 523,43 €
18 458,00 €
19 392,58 €
20 327,15 €
21 261,72 €
22 196,29 €
23 130,86 €
24 65,43 €

65,43 €
0,00 €

327,15 €
261,72 €
196,29 €
130,86 €

1 308,55 €
1 243,13 €
1 177,70 €

588,86 €
523,43 €
458,00 €

850,57 €
785,14 €
719,71 €
654,29 €

1 112,27 €
1 046,85 €
981,42 €
916,00 €

392,58 €

CAPITAL EM DIVIDA

1 570,25 €
1 504,83 €
1 439,40 €
1 373,98 €

65,43 €
65,43 €

65,43 €
65,43 €

AMORTIZAÇÃO

65,43 €
65,43 €
65,43 €

65,43 €

0,00 €
65,42 €
65,42 €
65,42 €

65,43 €

65,43 €
65,43 €
65,43 €
65,43 €
65,43 €
65,43 €

65,43 €
65,43 €

65,43 €

65,43 €

65,43 €
65,43 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,01 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

65,43 €

65,43 €

65,43 €
65,43 €
65,43 €
65,43 €

65,43 €
65,43 €
65,43 €

65,43 €
65,43 €
65,43 €
65,43 €
65,43 €

65,43 €
65,43 €
65,43 €
65,43 €
65,43 €
65,43 €
65,43 €
65,43 €

JUROS

0,00 €
65,43 €
65,43 €

 PAGAMENTO

0,00 €
0,01 €
0,01 €

Acrescem despesas de cobrança de 1,56€ por pagamento e despesas de finalização de contrato de 0,00€.

PLANO FINANCEIRO
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PERIODO CAPITAL

Acrescem despesas de cobrança de 1,56€ por pagamento e despesas de finalização de contrato de 0,00€.

 PAGAMENTO JUROS AMORTIZAÇÃO CAPITAL EM DIVIDA

PLANO FINANCEIRO
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A. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO

1. Identificação da instituição de crédito
1.1. Denominação BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL SA
1.2. Endereço R CASTILHO 2 E 4 - 1269-073 LISBOA
1.3. Contactos Tel: 707 200 103 / Fax: 707 200 092 (dias úteis das 09:00 às 19:00)

E-mail: clientes@santanderconsumer.pt
2. Identificação do intermediário de crédito
2.1. Denominação
2.2. Endereço
2.3. Contactos
2.4. Tipo de intermediário Não disponível (N/D)
3. Data da FIN

B. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Identificação da instituição de crédito
1.1. Designação comercial do produto Crédito ao consumo
1.2. Categoria Crédito Pessoal: Outros Créditos Pessoais
2. Montante total do crédito
Montante total do crédito: 1.570,25 €
Montante do Crédito solicitado pelo consumidor: 1.500,00 €
Encargos Financiados: .70,25 €
3. Condições de utilização
Transferência para o fornecedor para pagamento do bem/serviço financiado
4. Duração do contrato (meses)

5. Reembolso do crédito
5.1. Modalidade de reembolso Normal
5.2. Regime de prestações
5.3. Montante da prestação
5.4. Número de prestações (se aplicável) 24
5.5. Periodicidade da prestação Mensal
5.6. Imputação (se aplicável) Os pagamentos são imputados sucessivamente a encargos (comissões, despesas,

seguros, impostos), juros e capital.
6. Contrato coligado (se aplicável)
6.1. Bem ou serviço CONSUMO
6.2. Preço a pronto 1 500,00 €
7. Garantias
Sem Reserva e subscrição de livrança em branco
8. Reembolso antecipado
8.1. Comissão de reembolso antecipado

8.2. Condições de exercício

C. CUSTO DO CRÉDITO

1. Taxa de juro anual nominal (TAN)
1.1. Taxa de juro nominal (TAN) 0,0041%
1.2. Regime de taxa de juro Fixa
1.3. Se aplicável taxa de juro nominal fixa
1.3.1. Identificação da taxa base (se
aplicável) Não Aplicável (N/A)
1.3.2. Valor da taxa base na data da FIN
(se aplicável) Não Aplicável (N/A)
1.3.3. Spread inicial (se aplicável) Não Aplicável (N/A)

FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA EM MATÉRIA DE CRÉDITO AOS CONSUMIDORES - GERAL
INFORMAÇÃO PRÉ-CONTRATUAL

24 Meses

20/12/2017

Constantes
65,43 €

O CONSUMIDOR tem o direito de, a qualquer momento, cumprir antecipadamente, total ou
parcialmente, o contrato de crédito, mediante pré-aviso não inferior a 30 dias, enviado ao
Santander Consumer em papel ou noutro suporte duradouro. 

0,50% ou 0,25% do montante do capital reembolsado antecipadamente, consoante o período
decorrido entre o reembolso antecipado e a data estipulada para o termo do contrato de crédito
seja superior ou inferior/igual a um ano e caso a antecipação ocorra quando a TAN seja fixa,
acrescida dos impostos à taxa legal em vigor.
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1.3.4. Alteração da taxa de juro nominal
(se aplicável)

variável
Não Aplicável (N/A)
Não Aplicável (N/A)
Não Aplicável (N/A)
Não Aplicável (N/A)

2. Taxa anual de encargos efectiva global (TAEG)

3. Encargos incluídos na TAEG
3.1. Valor total dos encargos 98,64 €
3.2. Discriminação dos encargos
incluídos na TAEG
3.2.1. Comissões de abertura de 38,46 € de comissão de abertura de crédito
contrato (se aplicável) Acresce Imposto de Selo à taxa de 4,00%
3.2.2. Comissões de processamento de 36,00€ de comissão de cobrança
prestações (se aplicável) Acresce Imposto de Selo à taxa de 4,00%
3.2.3. Anuidades (se aplicável) Não Aplicável (N/A)
3.2.4. Seguros exigidos (se aplicável) Não Aplicável (N/A)
3.2.5. Imposto do Selo ou IVA (se Total de Impostos: .24,18€
aplicável) Total de Imposto de Selo sobre as comissões: 2,98€

Total de Imposto de Selo de Utilização de Crédito à taxa de 1,35%: .21,20€
3.2.6. Comissões de intermediação de Não Aplicável (N/A)
crédito (se aplicável)
3.2.7. Custos conexos (se aplicável) 0,00 € comissão de reconhecimento e envio de declaração de extinção de reserva/hipoteca

Acresce Imposto de Selo à taxa de 4,00%
(i) Custos com contas de depósito à Não Aplicável (N/A)
ordem
(ii) Custos com meios de pagamento Não Aplicável (N/A)
(iii) Outros custos

(iv) Condições de alteração de custos

4. Contratos acessórios exigidos (se aplicável)
4.1. Seguros exigidos Não Aplicável (N/A)
4.1.1. Coberturas mínimas exigidas Não Aplicável (N/A)
4.1.2. Descrição Não Aplicável (N/A)
(i) Designação do produto Não Aplicável (N/A)
(ii) Periodicidade de pagamento Não Aplicável (N/A)
(iii) Prémio de seguro previsível Não Aplicável (N/A)
(iv) Outros custos do seguro Não Aplicável (N/A)
4.2. Outros contratos exigidos Não Aplicável (N/A)
5. Montante total imputado ao consumidor (se aplicável)

6. Custos notariais (se aplicável)

7. Custos por falta de pagamento
7.1. Taxa de juro de mora TAN + 3% ou outra taxa máxima legal que vigorar
7.2. Regras de aplicação da taxa de juro
de mora

7.3. Outros encargos (se aplicável)

As despesas e comissões a cada momento praticados pelo SANTANDER CONSUMER
encontram-se publicados em preçário disponível nos balcões e em www.santanderconsumer.pt, o
qual  poderá ser alterado de acordo com o previsto na legislação e regulamentação em vigor.

Não Aplicável (N/A)

Incorre em mora quem não realizar o pagamento de qualquer prestação na data do seu
vencimento nos termos do contrato. O SANTANDER CONSUMER poderá capitalizar os juros
vencidos por períodos iguais ou superiores a um mês, sem necessidade de notificação do
CONSUMIDOR para o efeito.

6,3%

1 668,96 €

Não Aplicável (N/A)

a) Comissão relativa a cobrança de valores em dívida: comissão de cobrança correspondente a
4% d l d t õ id ã l í i d 12 00 € á i d

           

     
        

       

A TAN pode ser alterada em caso de modificação das condições de mercado ou alterações
legislativas / regulamentares. Será comunicada ao CONSUMIDOR de imediato, por escrito ou
noutro suporte duradouro, com um prazo de pré-aviso de 90 dias, durante o qual o
CONSUMIDOR poderá resolver o contrato com fundamento na alteração, sem para o efeito lhe
ser cobrada qualquer comissão. A alteração produzirá efeitos no período de contagem de juros
imediatamente seguinte ao termo do prazo de exercício do mencionado direito de resolução. O
SANTANDER CONSUMER deverá restabelecer a taxa de juro anteriormente aplicável,
comunicando-a ao CONSUMIDOR, sempre que os factos justificativos da alteração deixem de se
verificar. Na medida em que a alteração for favorável para o CONSUMIDOR, a mesma poderá ser
eficaz na data em que for comunicada pelo SANTANDER CONSUMER ao CONSUMIDOR.

1.4. Se aplicável taxa de juro nominal

1.4.1. Identificação do indexante
1.4.2. Valor do indexante na data da FIN (1)
1.4.3. Spread (2)
1.4.4. Periodicidade de Revisão da Taxa
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7.4. Consequências da falta de
pagamento (se aplicável)

D. OUTROS ASPECTOS JURÍDICOS

1. Direito de revogação
O CONSUMIDOR tem o direito de revogar o contrato de crédito no prazo de 14 dias de calendário, sem necessidade de invocar
qualquer motivo, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de Junho, conforme alterado.
2. Rejeição de pedido de crédito
O CONSUMIDOR tem direito a ser informado, imediata, gratuita e justificadamente, do resultado da consulta de uma base de dados
para verificação da sua solvabilidade, se o pedido de crédito for rejeitado com fundamento nessa consulta, excepto se tal
comunicação for proibida pelo direito comunitário ou se for contrária aos objectivos da ordem pública ou da segurança pública.
3. Cópia do contrato
O CONSUMIDOR tem direito de, a pedido, obter gratuitamente uma cópia da minuta do contrato de crédito, excepto se no momento
em que é feito o pedido, o credor não estiver disposto a proceder à celebração desse contrato de crédito com o CONSUMIDOR.
4. Prazo das condições da FIN
As informações constantes deste documento são válidas até 2017-12-31.

Em caso negativo, detalhe

Em caso negativo, detalhe

Em caso negativo, detalhe

O(s) proponente(s) declara(m) ser os Beneficiário(s) Efectivo(s) deste financiamento no qual actua(m) por conta própria.

(Indicar nome completo, data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, profissão / entidade patronal, morada de residência permanente e fiscal, outras 
nacionalidades, NIF e juntar respectivos comprovativos) 

Por Beneficiário Efectivo entende-se a pessoa singular por conta de quem é realizado o financiamento ou que, em última instância, detém ou controla o(s) 
proponente(s) do financiamento

O presente financiamento será reembolsado com fundos pertencentes ao(s) proponente(s).

(Indique o cargo desempenhado e nome completo da pessoa que desempenha/desempenhou o cargo) 

Algum do(s) proponente(s), garantes, beneficiário(s) efectivo(s) ou procurador(es) desempenha ou desempenhou, nos últimos doze meses cargos de 
natureza politica ou pública (em Portugal ou no estrangeiro), é familiar ou detém relação estreita de natureza societária ou comercial com pessoas que 
desempenhem ou tenham desempenhado estas funções.

Em caso de incumprimento definitivo pelo CONSUMIDOR das suas obrigações de pagamento, o
SANTANDER CONSUMER pode resolver o contrato e exigir o pagamento dos valores em dívida,
comunicando-o ao CONSUMIDOR em papel ou outro suporte duradouro verificando-se tal
incumprimento definitivo quando, cumulativamente: i) Estiver em falta o pagamento de, pelo
menos, duas rendas/prestações sucessivas, desde que o valor em conjunto das
rendas/prestações em falta exceda 10% do montante total do crédito; ii) O CONSUMIDOR não
proceda ao pagamento das rendas/ prestações em atraso e indemnização devida, no prazo
concedido para o efeito pelo SANTANDER CONSUMER e que não poderá ser inferior a 15 dias.
Com o incumprimento definitivo do contrato são imediatamente devidas todas as
rendas/prestações em falta, acrescidas da taxa de mora e eventuais encargos ou indemnizações
devidas.
O incumprimento é comunicado às demais instituições de crédito ou a entidades que façam, sob
regime de segredo, a centralização de riscos de crédito, designadamente, à Central de
Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal e à Credinformações.

4% do valor das prestações vencidas e não pagas, no valor mínimo de 12,00 € e máximo de
150,00 €, devendo, em qualquer um dos casos, ser paga uma única vez, por cada prestação
vencida e não paga, ainda que o incumprimento se mantenha (*) (**).
b) Despesas documentadas: despesas, devidamente documentadas, posteriores à entrada em
incumprimento pelo CONSUMIDOR, que sejam incorridas pelo SC perante terceiros, para
assegurar a cobrança dos seus créditos.
(*) Acrescem os Impostos à taxa legal em vigor.
(**) Os valores mínimos e máximos anualmente actualizados de acordo com o índice de preços
ao consumidor, mediante portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e da economia, a publicar até 30 de Novembro do ano anterior, não carecendo tais
actualizações de ser notificadas pelo SC ao CONSUMIDOR.

(Indicar nome completo, data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, profissão / entidade patronal, morada de residência permanente e fiscal, outras 
nacionalidades, NIF e juntar respectivos comprovativos) 

As informações constantes deste documento resultam de uma simulação realizada exclusivamente com os dados facultados pelo Cliente na data 
referida em A3, pelo que pode sofrer alterações. Após confirmação dos dados será emitida nova FIN contendo a proposta de crédito que deve ser 
considerada para efeitos de decisão esclarecida e informada.
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O CONSUMIDOR

Assinatura do Titular (igual ao BI/Cartão do Cidadão)


	Simulação
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	FIN

