BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

Entrada em vigor: 06-setembro-2021
(ÍNDICE)

20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

20.1. Linhas de Crédito e Contas Correntes
Taxa Anual Nominal
(TAN)

Taxa Anual
Efectiva
(TAE)

Outras Condições

Empréstimos a taxa variável
Crédito de Curto Prazo em Conta
Corrente
Crédito de Curto Prazo / Cheques prédatados
Crédito de Curto Prazo / Adiantamento
PAC
Crédito a Negócios e Empresas (MTL)
Crédito à Construção para Promoção
Imobiliária

Indexante Euribor 12 meses +
Spread Base 1,25% a 3,50%
Indexante Euribor 12 meses +
Spread Base 1,25% a 3,50%
Indexante Euribor 12 meses +
Spread Base 1,00% a 1,50%
Indexante Euribor 12 meses +
Spread Base 1,50% a 5,00%
Indexante Euribor 12 meses +
Spread Base 1,50% a 5,00%

3,572%

2,127%
4,646%
4,414%

Prazo máximo de 12 meses, renovável. Periodicidade dos Juros
mensal.
Ver Nota (1).
Prazo máximo de 12 meses. Periodicidade dos Juros mensal. Ver
Nota (2).
Prazo máximo 10 anos.
Montante Mínimo € 5.000,00. Ver Nota (3).
Prazo máximo 4 anos. Ver Nota (4).

Empréstimos a taxa fixa
Crédito de Curto Prazo / Adiantamento
IVA

0,95% a 1,5%

2,752%

Crédito a Negócios e Empresas (MTL)

Swap 10 anos +
Spread de 1,50% a 5,00%

4,524%

Financiamento para Pagamento de
Impostos

0,00%

8,417%

CCC Boas Vindas

0,00%

1,266%

Prazo máximo de 12 meses, renovável. Periodicidade dos Juros
mensal.
Ver Nota (5).
Prazo máximo 12 anos.
Montante Mínimo € 5.000,00. Ver Nota (6).
Prazo máximo de 3 meses.
Montante Mínimo € 5.000,00. Ver Nota (7).
Prazo máximo de 12 meses.
Montante Mínimo € 50.000,00. Ver Nota (8).

Notas Gerais: ● O Indexante resulta da média aritmética simples das cotações diárias observadas no mês anterior ao período de contagem de juros, na Base
30/360 dias, arredondada à milésima. Poderão ser contratados outros Indexantes solicitados pelo Cliente, desde que acordado com o Banco
e expresso em Contrato. Caso a componente variável (o “Indexante”) na determinação da taxa de juro seja inferior a zero (0), considera-se
que a mesma corresponde a zero (0), sendo neste caso a taxa de juro aplicada correspondente unicamente ao valor da margem.
● O valor do indexante resulta da cotação diária da Taxa Swap, na Base 30/360 dias, arredondada à milésima.
O valor do indexante a vigorar em cada Contrato é a cotação observada no dia útil anterior à data da celebração da Escritura e o seu valor
manter-se-á fixo durante os primeiros 10 anos. A Taxa Swap a 10 anos é divulgada diariamente na página da Reuters ISDAFIX2, por baixo da
referência “Euribor Basis” e por cima da referência “11:00 AM FRANKFURT”. Poderá obter mais informação no endereço da Internet
www.isda.org.
● As TAE são calculadas com todos os encargos incluidos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o D.L. nº 220/94 de 23 de
outubro).
● Fiscalidade: Imposto do Selo à Taxa em Vigor sobre Juros.
● Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros
remuneratórios contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).
Nota (1): TAE para um financiamento de 50.000,00 Euros, no prazo de 12 meses, calculada com base numa TAN de 2,750% (taxa resultante da
Euribor a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à milésima - 0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 2,75%).
Nota (2): TAE para um financiamento de 50.000,00 Euros, no prazo de 12 meses, calculada com base numa TAN de 1,500% (taxa resultante da
Euribor a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à milésima - 0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 1,50%).
Nota (3): TAE para um financiamento de 50.000,00 Euros, no prazo de 5 anos, calculada com base numa TAN de 4,000% (taxa resultante da Euribor a
12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à milésima - -0,498%,
que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 4,00%).
Nota (4): TAE para um financiamento de 3.000.000,00 Euros, no prazo de 4 anos, calculada com base numa TAN de 4,250% (taxa resultante da
Euribor a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à milésima - 0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 4,25%).
Nota (5): TAE para um financiamento de 25.000,00 Euros, no prazo de 12 meses, calculada com base numa TAN de 1,5% (taxa resultante da Euribor
a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à milésima - 0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 1,5%).
Nota (6): TAE para um financiamento de 50.000,00 Euros, no prazo de 12 anos, calculada com base numa TAN de 4,000% durante os primeiros 10
anos e de 4,000% nos períodos seguintes (TAN resultante do Indexante Taxa Fixa SWAP a 10 anos de 31 de agosto de 2021 - - 0,066%,
que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido de spread Base 4,00%, durante os primeiros 10 anos, e da taxa resultante
da Euribor a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021 na taxa Base 30/360 dias, arredondada à milésima
- -0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000%, nos períodos seguintes, acrescido do spread Base de 4,00%).
Nota (7): TAE para um financiamento de 100.000,00 Euros, no prazo de 3 meses, calculada com base numa TAN de 0,00%, e considerando a
Comissão de abertura.
Nota (8): TAE para um financiamento de 50.000,00 Euros, no prazo de 12 meses, calculada com base numa TAN de 0,00%.
Qualquer reclamação relacionada com as informações que constem deste(s) quadro(s) pode ser dirigida à Provedoria do Cliente através do telefone
800 261 820, fax 211 158 022, endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, nº13,
2º andar, 1250-162 Lisboa.
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

20.2. Descobertos Bancários
Taxa Anual Nominal
(TAN)

Taxa Anual Efectiva
(TAE)

27%

28,980%

Outras Condições

Contas Empresa
Facilidade de Crédito

Notas Gerais: ● TAE para um financiamento de 5.000,0 Euros, no prazo de 12 meses, calculada com base na TAN apresentada
● Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros
remuneratórios contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).
● As TAE são calculadas com todos os encargos incluidos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o Decreto Lei nº 220/94 de 23
de Agosto)
Comissões por descoberto bancário: Consulte Subsecção 10.2. Descobertos Bancários
● Fiscalidade: Imposto do Selo à Taxa em Vigor sobre Juros.
Qualquer reclamação relacionada com as informações que constem deste(s) quadro(s) pode ser dirigida à Provedoria do Cliente através do telefone
800 261 820, fax 211 158 022, endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, nº13,
2º andar, 1250-162 Lisboa.
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

20.3. Cartões de Crédito
Taxa Anual
Nominal (TAN)

Taxa Anual Efectiva
Global (TAEG)

Outras Condições

Cartões de Crédito Business (Empresas)
Bankinter Business Classic/
(Barclays Business Classic)

20,00%

28,3% (1a)

23,5% (1b)

Bankinter Business Gold/
(Barclays Gold for Business)

13,00%

20,1% (1a)

14,9% (1c) (1d)

Bankinter Business Platinum/
(Barclays Business Platinum)

20,00%

29,9% (1a)

23,5% (1b)

Nota (1a): TAEG calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 1.500 Euros com reembolso em prestações no período de 12
meses, de acordo com o DL 133/2009 e Instrução 11/2009.
Nota (1b): Na condição de não ser cobrada anuidade, para uma TAN de 20,00%, a TAEG aplicável é 23,5%.
Nota (1c): Na condição de não ser cobrada anuidade, para uma TAN de 13,00%, a TAEG aplicável é 14,9%.
Nota (1d): O Banco confere uma bonificação inicial, sendo a taxa de juro nominal (TAN) de 13% a que corresponde uma TAEG de 20,1%. Esta bonificação
mantém-se enquanto se verificar o pontual e integral cumprimento das obrigações nos termos do contrato. Caso o Titular tenha registado
incidentes e/ou atrasos de pagamento, a taxa de juro nominal (TAN) será revista para 20% a que corresponde uma TAEG de 29,1%, efectiva a
partir desse momento. Na condição de não ser cobrada anuidade, para uma TAN de 20,00%, a TAEG aplicável é 23,5%

● Arredondamento da taxa de juro: à milésima.
Cálculo de juros: Convenção 30/360.
Regime fiscal aplicável: Imposto do Selo sobre Juros (4%) e Imposto do Selo sobre Utilização de Crédito (0,04%).

Qualquer reclamação relacionada com as informações que constem deste(s) quadro(s) pode ser dirigida à Provedoria do Cliente através do telefone
800 261 820, fax 211 158 022, endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, nº13,
2º andar, 1250-162 Lisboa.
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES)

20.4. Outros Créditos
Taxa Anual Nominal
(TAN)

Taxa Anual Efectiva
(TAE)

Outras Condições

Empréstimos a taxa variável
Leasing Mobiliário - Automóvel

Indexante Euribor 12 meses +
Spread Base 1,15% a 3,00%

3,907%

Prazo máximo 60 meses.
Montante Mínimo € 10.000,00. Ver Nota (1).

Leasing Mobiliário - Equipamento

Indexante Euribor 12 meses +
Spread Base 1,25% a 3,25%

4,641%

Prazo máximo 60 meses.
Montante Mínimo € 10.000,00. Ver Nota (2).

Leasing Imobiliário

Indexante Euribor 12 meses +
Spread Base 1,25% a 3,25%

4,636%

Finalidade Comércio/Indústria: 5 a 15 anos;
Finalidade Habitação: 5 a 30 anos.
Montante Mínimo: € 50.000,00. Ver Nota (3).

Financiamento por Livrança Operações Novas

Indexante Euribor 12 meses +
Spread Base 1,75% a 3,50%

6,994%

30 dias a 1 ano. Ver Notas (4).

Financiamento por Livrança - Reformas

Indexante Euribor a 12 meses +
Spread Base 9,25% a 10,75%

16,273%

31 dias a 1 ano. Ver Notas (4).

Desconto de Letras - Operações Novas

Indexante Euribor 12 meses +
Spread Base 1,75% a 3,25%

5,267%

30 dias a 1 ano. Ver Notas (5).

Desconto de Letras - Reformas

Indexante Euribor a 12 meses +
Spread Base 7,25% a 8,50%

11,915%

31 dias a 1 ano. Ver Notas (5).

Factoring Com e Sem Recurso

Indexante Euribor a 12 meses +
Spread Base 1,25% a 3,00%

6,774%

1 ano, renovável. Ver Nota (6).

Financiamento ao Negócio
Internacional

Indexante Euribor a 12 meses +
Spread Base 1,15% a 3,50%

8,775%

Prazo máximo de 1 ano. Ver Nota (7).

Notas Gerais:

● O Indexante resulta da média aritmética simples das cotações diárias observadas no mês anterior ao período de contagem de juros, na
Base 30/360 dias, arredondada à milésima. Poderão ser contratados outros Indexantes solicitados pelo Cliente, desde que acordado com
o Banco e expresso em Contrato. Caso a componente variável (o “Indexante”) na determinação da taxa de juro seja inferior a zero (0),
considera-se que a mesma corresponde a zero (0), sendo neste caso a taxa de juro aplicada correspondente unicamente ao valor da
margem.

● As TAE são calculadas com todos os encargos incluidos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o D.L. nº 220/94 de 23 de
outubro).
● Fiscalidade: Imposto do Selo à Taxa em Vigor sobre Juros. No Leasing: IVA à Taxa em Vigor. No Desconto de Letras: Selagem da Letra
conforme tabela do Código do Imposto do Selo e Imposto do Selo à Taxa em Vigor sobre Juros. Nas Livranças: Imposto do Selo ao
abrigo do artigo 23 da TGIS.
● Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros
remuneratórios contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).
Nota (1): TAE para um financiamento de 15.000,00 Euros, no prazo de 4 anos, calculada com base numa TAN de 2,250% (taxa resultante da
Euribor a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à
milésima - -0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 2,25%).
Nota (2): TAE para um financiamento de 10.000,00 Euros, no prazo de 5 anos, calculada com base numa TAN de 2,500% (taxa resultante da
Euribor a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à
milésima - -0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 2,50%).
Nota (3): TAE para um financiamento de 50.000,00 Euros, no prazo de 15 anos, calculada com base numa TAN de 2,500% (taxa resultante da
Euribor a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à
milésima - -0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 2,50%).
Nota (4): TAE para um financiamento de 5.000,00 Euros, no prazo de 90 dias, calculada com base numa TAN de 2,750% (taxa resultante da
Euribor a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à
milésima - -0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 2,75%).
TAE para um financiamento de 4.500,00 Euros, no prazo de 90 dias, calculada com base numa TAN de 10,750% (taxa resultante da
Euribor a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à
milésima - -0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 10,75%).
Nota (5): TAE para um financiamento de 5.000,00 Euros, no prazo de 90 dias, calculada com base numa TAN de 2,500% (taxa resultante da
Euribor a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à
milésima - -0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 2,50%).
TAE para um financiamento de 4.500,00 Euros, no prazo de 90 dias, calculada com base numa TAN de 8,500% (taxa resultante da
Euribor a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à
milésima - -0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 8,50%).
Nota (6): TAE para um financiamento de 100.000,00 Euros, no prazo de 1 ano, calculada com base numa TAN de 2,250% (taxa resultante da
Euribor a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à
milésima - -0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 2,25%). Considera Comissão
de Abertura de 0,5% e Comissão de Gestão de 2,00%.
Nota (7): TAE para um financiamento de 10.000,00 Euros, no prazo de 180 dias, calculada com base numa TAN de 2,750% (taxa resultante da
Euribor a 12 meses, do mês de agosto de 2021, aplicável no mês de setembro de 2021, na taxa Base 30/360 dias, arredondada à
milésima - -0,498%, que, por ser negativa, se considera elevada a 0,000% - acrescido do spread Base de 2,75%).
Qualquer reclamação relacionada com as informações que constem deste(s) quadro(s) pode ser dirigida à Provedoria do Cliente através do telefone
800 261 820, fax 211 158 022, endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, nº13,
2º andar, 1250-162 Lisboa.
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