
O CRÉDITO NO RECIBO É
ESPECIALMENTE ÚTIL

NAS SEGUINTES
SITUAÇÕES

SE TIVERES UMA DESPESA
INESPERADA

Uma despesa médica? Uma avaria? A primeira
coisa a fazer é simular Crédito no Recibo.

1. SE QUISERES REDUZIR
ENCARGOS FINANCEIROS

Tens uma dívida no cartão de crédito? Um
crédito com taxa de juro elevada? Substitui por
Crédito no Recibo.

2.

SE PRECISARES
DE UMADIANTAMENTO

Vais de férias? Dava-te jeito receber uns dias
mais cedo? Descansa e pede Crédito no
Recibo. Depois podes sempre reembolsar
antecipadamente, sem comissões assim que
puderes.

SE PRECISARES SIMPLESMENTE
DE UM CRÉDITO PESSOAL

É mais sustentável, mais responsável, mais
descomplicado, mais... tranquilo.

3.

4.

A tua empresa aderiu ao Crédito no Recibo – uma solução
inovadora que te dá acesso, de forma descomplicada,
a crédito pessoal com taxas de juro mais competitivas. Bem
utilizado, pode ser uma boa ajuda para gerires a tua vida
financeira de forma mais saudável e responsável.

COMO FUNCIONA?
NÃO STRESSES NÓS EXPLICAMOS

CRÉDITO
NO RECIBO
JUROS ALTOS?
DESPESAS INESPERADAS?
RELAXA, NO FIM DO MÊS,
TUDO SE ENCAIXA.

É AUTOMÁTICO, ASSIM
NUNCATE ESQUECES
DOS DIAS DE PAGAMENTO.

O dia de pagamento era sempre motivo de stress.
Sim, lês-te bem: era. Com o Crédito no Recibo
os pagamentos são feitos através da tua empresa
e deduzidos automaticamente no teu salário*.
Resultado? Esta preocupação também já era.

*Pode haver exceções a este automatismo, por exemplo se estiveres
de baixa ou se surgir uma penhora sobre o teu salário. Nestas
situações, terás de pagar o teu crédito via Ref. MB.
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É 100% DIGITAL,
100% TRANQUILO.

Pedir Crédito no Recibo é um processo 100% Zen:
vais ao site puzzle.pt, registas-te para preencher
os dados necessários e se o teu pedido de crédito for
aprovado não tens de te preocupar com mais nada.
É tudo 100% online, por isso és tu que controlas todo
o pedido sem teres de falar ou depender de ninguém
e sem precisares de abrir conta.

SIMULAÇÃO DADOS PESSOAIS DADOS BANCÁRIOS CONFIRMAÇÃO E APROVAÇÃO

Opção Automática Opção Manual
O SOFTWARE MAIS INOVADOR

É DESCONTADO DO TEU
RECIBO, POR ISSO ATAXA
DE JURO É MAIS BAIXA.

O Crédito no Recibo está ligado ao sistema
de pagamento de vencimentos da tua empresa.
Por isso, as prestações são descontadas diretamente
do teu salário. Isto reduz o teu risco financeiro,
dando-te acesso a crédito com taxas de juro mais
competitivas.

É MAIS RESPONSÁVEL,
POR ISSO ASTRESSAS
MENOS... CONTIGO.

O Crédito no Recibo também pode ser uma boa forma
de manteres o equilíbrio financeiro. Podes, por
exemplo, utilizá-lo para substituíres outros créditos
existentes com taxas de juro mais elevadas, reduzindo
os teus encargos mensais.

As condições de concessão do Crédito
no Recibo podem variar consoante os
protocolos definidos entre a PUZZLE e as
entidades empregadoras, tendo em
consideração os fatores de elegibilidade
e também as características do crédito
(ex: taxas, prazos, montantes).

QUAIS SÃO
AS CONDIÇÕES?

QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES
DO CRÉDITO NO RECIBO?

AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO CRÉDITO NO RECIBO CARACTERIZAM-SE POR:

>Montantes entre 1.000€ a 50.000€

> Prazos de 6 a 120 meses (10 anos)

> Taxas de juro a partir de 5,00% (TAN), consoante a tua antiguidade na empresa

> TAEG até 12,6%

PARA SERES ELEGÍVEL:

> É necessário teres Cartão de Cidadão

> Contrato de trabalho

> Idade entre 21 e 65 anos

Se tiveres um crédito em curso e deixares de trabalhar na tua empresa, poderás optar por mantê-lo
passando a aplicar-se as condições do Crédito Pessoal PUZZLE em vigor (que poderá representar um
um aumento da taxa de juro), ou então liquidar antecipadamente o crédito sem comissões.

TAEG ATÉ 12,6%

Ex. para um crédito pessoal de 2.500€ a 11 meses, pagamento no 24º dia do mês e 1ª prestação 1 mês após

contratação: TAN 6,50% e TAEG 12,1% Prestação mensal fixa 235,03€. MTIC 2.643,45€


