BANCO BNI Europa S.A.

Entrada em vigor: 23/02/2017

PREÇÁRIO
FOLHETO DE TAXAS DE JURO
1. Operações de crédito (Particulares)
1.1. Crédito Pessoal
Taxa Anual Nominal
(TAN)
Empréstimos à taxa fixa
Sem finalidade específica
Crédito Puzzle

Nota 1

Taxa Anual Efetiva
Global (TAEG)

Outras condições

14,0 %

Prazo da operação: 6 a 24
meses
Nota 1 b)

10,000 % a 12,000 %

As taxas apresentadas são representativas.
Arredondamento da taxa de juro: à milésima, quando a 4ª casa decimal é igual ou superior a 5, o
arredondamento é feito por excesso, quando é inferior a 5, o arredondamento é feito por defeito.
Cálculo de juros: saldo devedor diário x Taxa de Juro/360 (juros calculados diariamente sobre
saldo valor de final de dia. A base de cálculo dos juros é atual/360.
Regime fiscal aplicável: Imposto do selo (verba.17.3.1 da TGIS) - 4% calculado sobre os juros;
Imposto do selo sobre a utilização do crédito: 0,105% (verba 1.7.2.1 da TGIS) sobre a média
mensal do crédito utilizado.
Em caso de incumprimento acresce à taxa de juro uma sobretaxa de mora máxima anual de 3%,
a aplicar sobre os montantes em dívida pelo tempo que o incumprimento se verificar.

Nota 1 b)

TAEG calculada com base numa TAN de 10,214 % para um crédito de 1.000,00 € a 12 meses.
A TAEG é calculada com todos os encargos obrigatórios incluídos (de acordo com o Decreto-Lei
nº 133/2009 e Instrução 1313/2013 do Banco de Portugal). A TAEG inclui juros e imposto do selo
sobre a utilização do crédito e juros.
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FOLHETO DE COMISSÕES E DESPESAS

1. Operações de crédito (Particulares)
1.1

Crédito Pessoal

Em %

Comissões
Euros
(min/máx)

Valor
anual

Acresce
imposto

Outras
condições

Sem finalidade específica
Crédito Puzzle (valor máximo de 3.000€)
Comissões durante a vigência do contrato
1. Comissão de reembolso antecipado
-0,00 €
--parcial

Nota 1

2. Comissão de recuperação de
valores em dívida

Nota 2

3. Comissão de alteração da
domiciliação bancária
4. Comissão de reembolso antecipado
total

4,00%

12,00€/
150,00€

--

I.Selo - 4
%

I.Selo - 4
%
Comissões no termo do contrato
--

10 €

--

--

0,0 €

--

--

Nota 3

Nota 1

Outras despesas associadas
Regime fiscal:
Imposto do selo sobre utilização do crédito (s/ financiamento) – 0,105% (verba. 17.2.1 da TGIS) ou
1,35% (verba 17.2.2 da TGIS)
Imposto do selo sobre os juros – 4% (verba 17.3.1 da TGIS)
Imposto do selo sobre as comissões – 4% (verba 17.3.4 da TGIS)
Nota 1

Este produto não cobra qualquer comissão de reembolso antecipado, ao abrigo do decreto-lei n.º
133/2009, de 2 de junho de 2009.

Nota 2

Incide sobre o valor da prestação vencida e não paga, sendo cobrada uma única vez por cada
prestação vencida e não paga na data acordada. Nestas situações serão ainda devidos juros de
mora a calcular nos termos legais em vigor.

Nota 3

Isenta para alterações contratuais celebradas ao abrigo do Decreto-lei n.º 227/2012.
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