
Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. -- 4% -- -- --

2. -- -- -- -- --

3. -- -- 23% 22% 16% 270,60 268,40 255,20

4. -- 4% -- -- --

5. -- 4% -- -- --

6. -- -- 23% 22% 16% 110,70 109,80 104,40

7. -- 4% -- -- --

8. -- -- 23% 22% 16% 307,50 305,00 290,00

9. -- -- 23% 22% 16% 184,50 183,00 174,00Comissão de Vistoria 150,00 --

Cobrada após a formalização do contrato 
de crédito, em empréstimos para obras, 
construção ou libertados em tranches, e 
cumulativa com Comissão de Avaliação. 
Valor por cada vistoria, sendo realizadas, 
por norma, 4 por empréstimo. 

Nota (1): Isenção da comissão para as operações em que o processo de financiamento, desde a simulação até à fase de contratação, sejam realizadas em BK 
Habitação Online, plataforma disponível em www.bankinter.pt. Válido para propostas criadas entre 01/04/2023 e 31/05/2023. Isenção não aplicável em 
Transferências com Suporte de Custos e em propostas apresentadas por Promotores ou Intermediários de Crédito. 

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Comissão de Fiança 120,00 -- 124,80

Cobrada durante a fase de preparação da 
Escritura, quando a Operação de Crédito 
inclui Fiadores (cobrada 
independentemente da formalização do 
Crédito). No âmbito da Oferta 
Transferências com Suporte de Custos 
esta comissão é cobrada aquando da 
formalização do crédito. Ver nota (1). 

Comissão de Solicitadoria 250,00 --

Cobrada durante a fase de preparação da 
Escritura. No âmbito da Oferta 
Transferências com Suporte de Custos 
esta comissão é cobrada aquando da 
formalização do crédito. Ver nota (1).

Comissão de Contrato do 
Crédito Habitação

90,00 -- 93,60
Cobrada aquando da formalização do 
crédito. Aplicável apenas no Crédito para 
Construção. Ver nota (1).

Comissão de Tramitação 90,00 --

Cobrada durante a fase de preparação da 
Escritura (cobrada independentemente da 
formalização do Crédito). No âmbito da 
Oferta Transferências com Suporte de 
Custos esta comissão é cobrada aquando 
da formalização do crédito. Ver nota (1).

Comissão de Avaliação Prévia 
de Imóveis

220,00 --

Cobrada após pedido de avaliação,antes 
da criação da proposta de crédito (cobrada 
independentemente da formalização do 
crédito).

Serviço disponível exclusivamente para 
clientes do Segmento Private. Os clientes 
do segmento Private encontram-se isentos 
desta comissão.

Comissão de Formalização do 
Crédito Habitação

120,00 -- 124,80
Cobrada aquando da formalização do 
crédito. Ver nota (1).

Comissão de Estudo do Crédito 
Habitação

260,00 -- 270,40

Cobrada após Pré-Aprovação do 
Empréstimo (cobrada independentemente 
da formalização do Crédito). No âmbito da 
Oferta Transferências com Suporte de 
Custos esta comissão é cobrada aquando 
da formalização do crédito. 

Comissão de Avaliação 220,00 -- 220,00

Cobrada após pedido da Avaliação. No 
âmbito da Oferta Transferências com 
Suporte de Custos esta comissão é 
cobrada aquando da formalização do 
crédito. 

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

1º Habitação para as Finalidades Aquisição, Aquisição e Obras (com garantia hipotecária), Obras (com garantia hipotecária), Construção, 
Aquisição de Terreno e Construção, Transferências; 2º Habitação para as Finalidades Aquisição, Aquisição e Obras (com garantia hipotecária), 
Obras (com garantia hipotecária), Construção, Transferências; Arrendamento para as Finalidades Aquisição, Aquisição e Obras (com garantia 
hipotecária), Obras (com garantia hipotecária), Transferências.

Comissões Iniciais

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 27-abril-2023

(ÍNDICE)

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - Crédito à habitação com ou sem garantia 
hipotecária para Residentes

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 27-abril-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

10 -- 4% -- -- --

11 4,00% 4% -- -- --

12
0,50%*

2,00%

4%
4%

--
--

--
--

--
--

13
0,50%*

2,00%

4%
4%

--
--

--
--

--
--

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Comissões no Termo do Contrato

Comissão de Penalização por 
Amortização Antecipada Total 
no Crédito Habitação:

    - Taxa Variável

    - Durante o período de Taxa 
Fixa

--
--

--
--

--
--

Pré-Aviso de 10 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.
* Aplica-se isenção durante o período de 
taxa variável nos contratos de crédito para 
aquisição ou construção de habitação 
própria permanente, até 31 de dezembro 
de 2023, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 80-
A/2022, de 25 de novembro. 

Comissão pela Recuperação de 
Valores em Dívida

12,00/
150,00

--
12,48/
156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da 
prestação vencida e não paga e será 
cobrada uma única vez, por cada prestação 
vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a 
comissão determinada nos termos 
anteriormente referidos corresponda a um 
montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. 
Caso a mesma corresponda a um 
montante superior a € 150,00*, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa correspondente 
a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 
50.000,00, o Bankinter cobrará uma 
comissão correspondente a 0,5% do valor 
da referida prestação vencida e não paga, 
caso em que não se aplica os limites 
anteriormente referidos.
* valores sujeitos a actualização anual.

Comissão de Penalização por 
Amortização Antecipada Parcial 
no Crédito Habitação:

    - Taxa Variável

    - Durante o período de Taxa 
Fixa

--
--

--
--

--
--

Pré-Aviso de 7 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.
* Aplica-se isenção durante o período de 
taxa variável nos contratos de crédito para 
aquisição ou construção de habitação 
própria permanente, até 31 de dezembro 
de 2023, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 80-
A/2022, de 25 de novembro. 

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

1º Habitação para as Finalidades Aquisição, Aquisição e Obras (com garantia hipotecária), Obras (com garantia hipotecária), Construção, 
Aquisição de Terreno e Construção, Transferências; 2º Habitação para as Finalidades Aquisição, Aquisição e Obras (com garantia hipotecária), 
Obras (com garantia hipotecária), Construção, Transferências; Arrendamento para as Finalidades Aquisição, Aquisição e Obras (com garantia 
hipotecária), Obras (com garantia hipotecária), Transferências.

Comissões Durante a Vigência do Contrato

Comissão de Processamento de 
Prestação

2,50 -- 2,60

Comissão cobrada após formalização do 
Crédito. Cobrança devida sempre que haja 
lugar ao processamento de uma prestação 
compreendendo o pagamento de juros, 
incluindo eventuais acertos de juros, 
quando estes ocorram. A comissão será 
devida e exigível pelo processamento e 
independentemente da boa cobrança da 
prestação que lhe dá origem. Esta 
Comissão aplica-se apenas a contratos 
celebrados até 31 de dezembro de 2020.

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - Crédito à habitação com ou sem garantia 
hipotecária para Residentes (cont.)

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS
IVA Valor Com Imposto
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 27-abril-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. 0,50% 4% -- -- --

2. -- -- -- -- --

3. -- -- 23% 22% 16% 405,90 402,60 382,80

4. -- -- 23% 22% 16% 110,70 109,80 104,40

5. -- -- 23% 22% 16% 307,50 305,00 290,00

6. -- -- 23% 22% 16% 276,75 274,50 261,00Comissão de Vistoria 225,00 --

Cobrada após a formalização do contrato 
de crédito, em empréstimos para obras, 
construção ou libertados em tranches, e 
cumulativa com Comissão de Avaliação. 
Valor por cada vistoria, sendo realizadas, 
por norma, 4 por empréstimo. 

Nota (1): Isenção da comissão para as operações em que o processo de financiamento, desde a simulação até à fase de contratação, sejam realizadas em BK 
Habitação Online, plataforma disponível em www.bankinter.pt. Válido para propostas criadas entre 01/04/2023 e 31/05/2023. Isenção não aplicável em 
Transferências com Suporte de Custos e em propostas apresentadas por Promotores ou Intermediários de Crédito. 

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Comissão de Tramitação 90,00 --

Cobrada durante a fase de preparação da 
Escritura (cobrada independentemente da 
formalização do Crédito). No âmbito da 
Oferta Transferências com Suporte de 
Custos esta comissão é cobrada aquando 
da formalização do crédito. Ver nota (1).

Comissão de Solicitadoria 250,00 --

Cobrada durante a fase de preparação da 
Escritura. No âmbito da Oferta 
Transferências com Suporte de Custos 
esta comissão é cobrada aquando da 
formalização do crédito. Ver nota (1).

Comissão de Avaliação 330,00 -- 330,00

Cobrada após pedido da Avaliação. Fora 
do Distrito de Lisboa, Porto, Coimbra e 
Faro acresce o custo da deslocação (é 
cobrada apenas 1 deslocação por 
processo). No âmbito da Oferta 
Transferências com Suporte de Custos 
esta comissão é cobrada aquando da 
formalização do crédito. 

Comissão de Avaliação Prévia 
de Imóveis

330,00 --

Cobrada após pedido de avaliação,antes 
da criação da proposta de crédito (cobrada 
independentemente da formalização do 
crédito).

Serviço disponível exclusivamente para 
clientes do Segmento Private. Os clientes 
do segmento Private encontram-se isentos 
desta comissão.

Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

2º Habitação para as Finalidades Aquisição, Aquis. e Obras (com garantia hipotecária), Obras (com garantia hipotecária), Construção, Aquisição 
de Terreno e Construção, Transferências; Arrendamento para as Finalidades Aquisição, Aquis. e Obras (com garantia hipotecária), Obras (com 
garantia hipotecária), Transferências.

Comissões Iniciais

Comissão de Estudo e Análise 
(Arrangement Fee)

240,00 / -- -- 249,60 / --
Cobrada aquando da formalização do 
crédito.

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - Crédito à habitação com ou sem garantia 
hipotecária para Não Residentes

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS

IVA
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 27-abril-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

7 -- 4% -- -- --

8 4,00% 4% -- -- --

9

0,50%*
2,00%

4%
4%

--
--

--
--

--
--

10

0,5%*
2,00%

4%
4%

--
--

--
--

--
--

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Comissões no Termo do Contrato

Comissão de Penalização por 
Amortização Antecipada Total 
no Crédito Habitação:
    - Taxa Variável
    - Durante o período de Taxa 
Fixa

--
--

--
--

--
--

Pré-Aviso de 10 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.
* Aplica-se isenção durante o período de 
taxa variável nos contratos de crédito para 
aquisição ou construção de habitação 
própria permanente, até 31 de dezembro 
de 2023, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 80-
A/2022, de 25 de novembro. 

Comissão pela Recuperação de 
Valores em Dívida

12,00/
150,00

--
12,48/
156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da 
prestação vencida e não paga e será 
cobrada uma única vez, por cada prestação 
vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a 
comissão determinada nos termos 
anteriormente referidos corresponda a um 
montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. 
Caso a mesma corresponda a um 
montante superior a € 150,00*, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa correspondente 
a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 
50.000,00, o Bankinter cobrará uma 
comissão correspondente a 0,5% do valor 
da referida prestação vencida e não paga, 
caso em que não se aplica os limites 
anteriormente referidos.
* valores sujeitos a actualização anual.

Comissão de Penalização por 
Amortização Antecipada Parcial 
no Crédito Habitação:
    - Taxa Variável
    - Durante o período de Taxa 
Fixa

--
--

--
--

--
--

Pré-Aviso de 7 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.
* Aplica-se isenção durante o período de 
taxa variável nos contratos de crédito para 
aquisição ou construção de habitação 
própria permanente, até 31 de dezembro 
de 2023, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 80-
A/2022, de 25 de novembro. 

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

2º Habitação para as Finalidades Aquisição, Aquis. e Obras (com garantia hipotecária), Obras (com garantia hipotecária), Construção, Aquisição 
de Terreno e Construção, Transferências; Arrendamento para as Finalidades Aquisição, Aquis. e Obras (com garantia hipotecária), Obras (com 
garantia hipotecária), Transferências.

Comissões Durante a Vigência do Contrato

Comissão de Processamento de 
Prestação

2,50 -- 2,60

Comissão cobrada após formalização do 
Crédito. Cobrança devida sempre que haja 
lugar ao processamento de uma prestação 
compreendendo o pagamento de juros, 
incluindo eventuais acertos de juros, 
quando estes ocorram. A comissão será 
devida e exigível pelo processamento e 
independentemente da boa cobrança da 
prestação que lhe dá origem. Esta 
Comissão aplica-se apenas a contratos 
celebrados até 31 de dezembro de 2020.

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - Crédito à habitação com ou sem garantia 
hipotecária para Não Residentes (cont.)

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras CondiçõesValores Sem Imposto
IS

IVA Valor Com Imposto
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 27-abril-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. -- 4% -- -- --

2. -- 4% -- -- --

3. -- 4% -- -- --

4. 4,00% 4% -- -- --

5.
0,50%
2,00%

4%
4%

--
--

--
--

--
--

6.
0,50% 
2,00%

4%
4%

--
--

--
--

--
--

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Comissões no Termo do Contrato

Comissão de Penalização por 
Amortização Antecipada Total:
    - Taxa Variável
    - Durante o período de Taxa 
Fixa

--
--

--
--

--
--

Pré-Aviso de 10 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.

Comissão pela Recuperação de 
Valores em Dívida

12,00/
150,00

--
12,48/
156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da 
prestação vencida e não paga e será 
cobrada uma única vez, por cada prestação 
vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a 
comissão determinada nos termos 
anteriormente referidos corresponda a um 
montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. 
Caso a mesma corresponda a um 
montante superior a € 150,00*, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa correspondente 
a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 
50.000,00, o Bankinter cobrará uma 
comissão correspondente a 0,5% do valor 
da referida prestação vencida e não paga, 
caso em que não se aplica os limites 
anteriormente referidos.
* valores sujeitos a actualização anual.

Comissão de Penalização por 
Amortização Antecipada Parcial:
    - Taxa Variável
    - Durante o período de Taxa 
Fixa

--
--

--
--

--
--

Pré-Aviso de 7 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.

Comissões Durante a Vigência do Contrato

Comissão de Processamento de 
Prestação

2,50 -- 2,60

Comissão cobrada após formalização do 
Crédito. Cobrança devida sempre que haja 
lugar ao processamento de uma prestação 
compreendendo o pagamento de juros, 
incluindo eventuais acertos de juros, 
quando estes ocorram. A comissão será 
devida e exigível pelo processamento e 
independentemente da boa cobrança da 
prestação que lhe dá origem. Esta 
Comissão aplica-se apenas a contratos 
celebrados até 31 de dezembro de 2020.

Comissão de Estudo do Home 
Equity

220,00 -- 228,80

Cobrada após Pré-Aprovação do 
Empréstimo (cobrada independentemente 
da formalização do Crédito). Isenção no 
âmbito da Oferta Transferências com 
Suporte de Custos.

Comissão de Formalização do 
Home Equity

200,00 -- 208,00
Cobrada aquando da formalização do 
crédito. Isenção no âmbito da Oferta 
Transferências com Suporte de Custos.

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Crédito Hipotecário para Outras Finalidades - Home Equity Residentes (Contratado em simultâneo com Crédito Habitação)
Comissões Iniciais

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - Outras finalidades
Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 27-abril-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. 0,50% 4% -- -- --

2. -- 4% -- -- --

3. -- 4% -- -- --

4. 4,00% 4% -- -- --

5.
0,50% 
2,00%

4%
4%

--
--

--
--

--
--

6.
0,50% 
2,00%

4%
4%

--
--

--
--

--
--

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Comissões no Termo do Contrato

Comissão de Penalização por 
Amortização Antecipada Total:
    - Taxa Variável
    - Durante o período de Taxa 
Fixa

--
--

--
--

--
--

Pré-Aviso de 10 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.

Comissão pela Recuperação de 
Valores em Dívida

12,00/
150,00

--
12,48/
156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da 
prestação vencida e não paga e será 
cobrada uma única vez, por cada prestação 
vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a 
comissão determinada nos termos 
anteriormente referidos corresponda a um 
montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. 
Caso a mesma corresponda a um 
montante superior a € 150,00*, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa correspondente 
a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 
50.000,00, o Bankinter cobrará uma 
comissão correspondente a 0,5% do valor 
da referida prestação vencida e não paga, 
caso em que não se aplica os limites 
anteriormente referidos.
* valores sujeitos a actualização anual.

Comissão de Penalização por 
Amortização Antecipada Parcial:

    - Taxa Variável
    - Durante o período de Taxa 
Fixa

--
--

--
--

--
--

Pré-Aviso de 7 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.

Comissões Durante a Vigência do Contrato

Comissão de Processamento de 
Prestação

2,50 -- 2,60

Comissão cobrada após formalização do 
Crédito. Cobrança devida sempre que haja 
lugar ao processamento de uma prestação 
compreendendo o pagamento de juros, 
incluindo eventuais acertos de juros, 
quando estes ocorram. A comissão será 
devida e exigível pelo processamento e 
independentemente da boa cobrança da 
prestação que lhe dá origem. Esta 
Comissão aplica-se apenas a contratos 
celebrados até 31 de dezembro de 2020.

Comissão de Estudo e Análise 
(Arrangement Fee)

240,00 / -- -- 249,60 / --
Cobrada aquando da formalização do 
crédito. Isenção no âmbito da Oferta 
Transferências com Suporte de Custos.

Comissão de Formalização do 
Home Equity

200,00 -- 208,00
Cobrada aquando da formalização do 
crédito. Isenção no âmbito da Oferta 
Transferências com Suporte de Custos.

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Crédito Hipotecário para Outras Finalidades - Home Equity Não Residentes (Contratado em simultâneo com Crédito Habitação)

Comissões Iniciais

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - Outras finalidades
Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 27-abril-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. -- 4% -- -- --

2. -- -- 23% 22% 16% 270,60 268,40 255,20

3. -- -- 23% 22% 16% 270,60 268,40 255,20

4. -- -- 23% 22% 16% 110,70 109,80 104,40

5. -- 4% -- -- --

6. 1,00% 4% -- -- --

7. -- -- 23% 22% 16% 307,50 305,00 290,00

8. -- 4% -- -- --

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Comissão de Solicitadoria 250,00 --
Cobrada durante a fase de preparação da 
Escritura

Comissões Durante a Vigência do Contrato

Comissão de Processamento de 
Prestação

2,50 -- 2,60

Comissão cobrada após formalização do 
Crédito. Cobrança devida sempre que haja 
lugar ao processamento de uma prestação 
compreendendo o pagamento de juros, 
incluindo eventuais acertos de juros, 
quando estes ocorram. A comissão será 
devida e exigível pelo processamento e 
independentemente da boa cobrança da 
prestação que lhe dá origem. Esta 
Comissão aplica-se apenas a contratos 
celebrados até 31 de dezembro de 2020.

Comissão de Fiança 120,00 -- 124,80

Cobrada durante a fase de preparação da 
Escritura, quando a Operação de Crédito 
inclui Fiadores (cobrada 
independentemente da formalização do 
Crédito).

Comissão de Abertura de 
Crédito

-- -- --
Cobrada aquando da formalização do 
crédito.

Comissão de Avaliação Prévia 
de Imóveis

220,00 --

Cobrada após pedido de avaliação,antes 
da criação da proposta de crédito (cobrada 
independentemente da formalização do 
crédito).

Serviço disponível exclusivamente para 
clientes do Segmento Private. Os clientes 
do segmento Private encontram-se isentos 
desta comissão.

Comissão de Tramitação 90,00 --
Cobrada durante a fase de preparação da 
Escritura (cobrada independentemente da 
formalização do Crédito).

Comissão de Estudo do Home 
Equity

220,00 -- 228,80

Cobrada após Pré-Aprovação do 
Empréstimo (cobrada independentemente 
da formalização do Crédito).

Comissão de Avaliação 220,00 --

Cobrada após pedido da Avaliação. Fora 
do Distrito de Lisboa, Porto, Coimbra e 
Faro acresce o custo da deslocação (é 
cobrada apenas 1 deslocação por 
processo).

IVA Valor Com Imposto
Euros 

(min/máx)
Valor 
Anual

Crédito Hipotecário para Outras Finalidades - Home Equity Isolado Residentes (Contratado Isoladamente)
Comissões Iniciais

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - Outras finalidades
Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 27-abril-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

9 4,00% 4% -- -- --

10
0,50% 
2,00%

4%
4%

--
--

--
--

--
--

11
0,50% 
2,00%

4%
4%

--
--

--
--

--
--

Comissão de Penalização por 
Amortização Antecipada Parcial:

    - Taxa Variável
    - Durante o período de Taxa 
Fixa

--
--

--
--

--
--

Pré-Aviso de 7 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Comissão de Penalização por 
Amortização Antecipada Parcial:

    - Taxa Variável
    - Durante o período de Taxa 
Fixa

--
--

--
--

--
--

Pré-Aviso de 7 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.

Comissões no Termo do Contrato

Valor Com Imposto
Euros 

(min/máx)
Valor 
Anual

Crédito Hipotecário para Outras Finalidades - Home Equity Isolado Residentes (Contratado Isoladamente)
Comissões Durante a Vigência do Contrato (cont.)

Comissão pela Recuperação de 
Valores em Dívida

12,00/
150,00

--
12,48/
156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da 
prestação vencida e não paga e será 
cobrada uma única vez, por cada prestação 
vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a 
comissão determinada nos termos 
anteriormente referidos corresponda a um 
montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. 
Caso a mesma corresponda a um 
montante superior a € 150,00*, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa correspondente 
a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 
50.000,00, o Bankinter cobrará uma 
comissão correspondente a 0,5% do valor 
da referida prestação vencida e não paga, 
caso em que não se aplica os limites 
anteriormente referidos.
* valores sujeitos a actualização anual.

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - Outras finalidades
Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS
IVA

Bankinter, S.A., Sucursal em Portugal Operações de Crédito / Particulares - Página 8 / 32



BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 27-abril-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. 4,00% 4% -- -- --

2.

0,50%* 4% -- -- --

3.

0,50%* 4% -- -- --

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Comissão de Penalização por 
Amortização Antecipada Total 
no Crédito Habitação:
    - Taxa Variável -- -- --

Pré-Aviso de 10 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.
* Aplica-se isenção durante o período de 
taxa variável nos contratos de crédito para 
aquisição ou construção de habitação 
própria permanente, até 31 de dezembro 
de 2023, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 80-
A/2022, de 25 de novembro. 

Comissão de Penalização por 
Amortização Antecipada Parcial 
no Crédito Habitação:
    - Taxa Variável -- -- --

Pré-Aviso de 7 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.
* Aplica-se isenção durante o período de 
taxa variável nos contratos de crédito para 
aquisição ou construção de habitação 
própria permanente, até 31 de dezembro 
de 2023, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 80-
A/2022, de 25 de novembro. 

Comissões no Termo do Contrato

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Crédito "Intercalar Standard" e "Intercalar Fácil" - Destinado à sinalização da compra de Habitação

Comissões Durante a Vigência do Contrato

Comissão pela Recuperação de 
Valores em Dívida

12,00/
150,00

--
12,48/
156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da 
prestação vencida e não paga e será 
cobrada uma única vez, por cada prestação 
vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a 
comissão determinada nos termos 
anteriormente referidos corresponda a um 
montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. 
Caso a mesma corresponda a um 
montante superior a € 150,00*, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa correspondente 
a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 
50.000,00, o Bankinter cobrará uma 
comissão correspondente a 0,5% do valor 
da referida prestação vencida e não paga, 
caso em que não se aplica os limites 
anteriormente referidos.
* valores sujeitos a actualização anual

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - Crédito à habitação sem garantia 
hipotecária

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS
IVA Valor Com Imposto
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 27-abril-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. -- -- 23% 22% 16% 307,50 305,00 290,00

0,50%* -- 23% 22% 16%

2,00%

-- 23% 22% 16%

3,50% -- -- -- --

2,00% -- -- -- --

-- -- 23% 22% 16% 18,45 18,30 17,40

-- -- 23% 22% 16% 36,90 36,60 34,80

5. 4,00% 4% -- -- --

0,50%* -- 23% 22% 16%

2,00% -- 23% 22% 16%-- --

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Comissões no termo do contrato

6.

Rescisões Antecipadas / 
Amortizações Totais

Pré-Aviso de 10 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.
* Aplica-se isenção durante o período de 
taxa variável nos contratos de locação para 
aquisição ou construção de habitação 
própria permanente, até 31 de dezembro 
de 2023, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 80-
A/2022, de 25 de novembro. 

- Taxa Variável -- -- --

- Taxa Fixa --

- IMI - Imposto Municipal sobre 
Imóveis e Tarifas de 
Saneamento

30,00 -- --

Comissão pela Recuperação de 
Valores em Dívida

12,00/
150,00

--
12,48/
156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da 
prestação vencida e não paga e será 
cobrada uma única vez, por cada prestação 
vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a 
comissão determinada nos termos 
anteriormente referidos corresponda a um 
montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. 
Caso a mesma corresponda a um 
montante superior a € 150,00*, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa correspondente 
a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 
50.000,00, o Bankinter cobrará uma 
comissão correspondente a 0,5% do valor 
da referida prestação vencida e não paga, 
caso em que não se aplica os limites 
anteriormente referidos.
* valores sujeitos a actualização anual.

-- -- --

4.

Comissões relativas a actos 
administrativos:

- 2ªs vias de facturas / recibos 15,00 -- --

--

3.

Comissão por restituição do 
Bem fora de prazo:

- Renda Mensal -- -- -- Comissão por cada dia de atraso e sobre o 
valor da ultima renda vencida.- Renda Trimestral

2.

Comissão de Reembolso 
Antecipado Parcial

Pré-Aviso de 7 dias úteis (% sobre o Valor 
Reembolsado) relativamente à data de 
Amortização Antecipada.
* Aplica-se isenção durante o período de 
taxa variável nos contratos de locação para 
aquisição ou construção de habitação 
própria permanente, até 31 de dezembro 
de 2023, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 80-
A/2022, de 25 de novembro. 

- Taxa Variável -- -- --

- Taxa Fixa

-- --

Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Locação financeira imobiliária - Finalidade Habitação - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO
Comissões durante a vigência do contrato

Avaliações - Fracções 
Autónomas

250,00 -- --

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários - Locação financeira imobiliária
Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS
IVA
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 27-abril-2023

(ÍNDICE)

2.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários

- Crédito de prazo igual ou superior  a um ano e inferior a cinco anos: 0,50%; 

- Crédito de prazo igual ou superior a cinco anos: 0,60%.

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Outras despesas associadas

Despesas inerentes ao Registo on-line do  Instrumento de Cancelamento da(s) Inscrição Hipotecária(s): € 20,00, por cada depósito.

Imposto do Selo sobre o Valor do Crédito Utilizado (custo a suportar pelo Cliente após a utilização do Crédito):
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2.2. Crédito Pessoal

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. 3,00% 4% -- -- -- -- -- --

2. -- 4% -- -- --

3.
0,25% 

ou 
0,5%

4% -- -- --

4. 4,00% 4% -- --

5.
0,25% 

ou 
0,5%

4% -- -- --

- Se amortização ocorrer após decorrido ¼ do prazo do contrato: não há lugar a qualquer penalização.    

- Se amortização ocorrer antes de decorrido ¼ do prazo previsto no contrato: serão cobrados juros e encargos sobre o montante liquidado referentes a ¼ do prazo 
inicialmente previsto.     

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 7 (sete) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso e o pagamento da comissão de reembolso antecipado no montante.

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 
(chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Nota (1): Amortizações antecipadas para contratos celebrados após 1 de Julho de 2009: 

- Comissão reembolso antecipado de 0,5% do capital reembolsado antecipadamente, se o período decorrido entre o reembolso antecipado e a data estipulada para 
o termo do contrato de crédito for superior a 1 ano;

- Comissão reembolso antecipado de 0,25% do crédito reembolsado antecipadamente, se o mencionado período for inferior ou igual a 1 ano.     
No caso da comissão calculada pelo método supra referido ultrapassar o montante dos juros que o consumidor teria de pagar durante o período decorrido entre o 
reembolso antecipado e a data estipulada para o termo do contrato de crédito, será cobrado o valor correspondente aos juros que o consumidor teria de pagar 
durante o referido período. 
No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 30 (trinta) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso e o pagamento da comissão de reembolso antecipado no montante.
Amortizações antecipadas para os contratos celebrados até 30 de Junho de 2009:

Comissões no termo do contrato

Comissão de reembolso 
antecipado total

-- -- -- Ver Nota (1).

Comissão de reembolso 
antecipado parcial

-- -- -- Ver Nota (1).

Comissão pela 
Recuperação de Valores 
em Dívida

12,00/
150,00

12,48/156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da prestação 
vencida e não paga e será cobrada uma única vez, por 
cada prestação vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a comissão 
determinada nos termos anteriormente referidos 
corresponda a um montante inferior a € 12,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. Caso 
a mesma corresponda a um montante superior a € 
150,00*, o Bankinter cobrará uma comissão fixa 
correspondente a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 50.000,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão correspondente a 0,5% 
do valor da referida prestação vencida e não paga, caso 
em que não se aplica os limites anteriormente referidos.

* valores sujeitos a actualização anual.

Comissão de Concessão 
de Crédito 

-- -- Aplicado aquando da formalização de Crédito.

Comissões durante a vigência do contrato

Comissão de 
Processamento de 
Prestação

2,50 -- 2,60

Cobrada após formalização do Crédito. Cobrança devida 
sempre que haja lugar ao processamento de uma 
prestação compreendendo o pagamento de juros, 
incluindo eventuais acertos de juros, quando ocorram. A 
comissão será devida e exigível pelo processamento e 
independentemente da boa cobrança da prestação que 
lhe dá origem.
Comissão aplica-se apenas a contratos celebrados até 
31 de dezembro de 2020

IVA Valor Com Imposto
Euros 

(min/máx)
Valor 
Anual

Empréstimos a Taxa Fixa
Comissões Iniciais

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

2.2.1. Crédito Pessoal (Clientes Premier e Não Premier, com conta de Depósito à Ordem Bankinter)

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.
Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1.
0,25% 

ou 
0,5%

4% -- -- --

2. -- -- 23% -- --

3. 4,00% 4% -- --

4.
0,25% 

ou 
0,5%

4% -- -- --

Nota (2): Acrescido do IVA em vigor no Continente. 

- Se amortização ocorrer antes de decorrido ¼ do prazo previsto no contrato: serão cobrados juros e encargos sobre o montante liquidado referentes a ¼ do prazo 
inicialmente previsto.     

- Se amortização ocorrer após decorrido ¼ do prazo do contrato: não há lugar a qualquer penalização.     

A comissão de Reembolso antecipado total e/ou parcial é Não Aplicável a contratos de Crédito Pessoal Clássico para Clientes sem conta DO Bankinter. 

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 7 (sete) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso e o pagamento da comissão de reembolso antecipado no montante.

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Nota (1): Amortizações antecipadas para contratos celebrados após 1 de Julho de 2009: 

- Comissão reembolso antecipado de 0,5% do capital reembolsado antecipadamente, se o período decorrido entre o reembolso antecipado e a data estipulada para 
o termo do contrato de crédito for superior a 1 ano; 

- Comissão de reembolso antecipado de 0,25% do crédito reembolsado antecipadamente, se o mencionado período for inferior ou igual a 1 ano. 

No caso da comissão calculada pelo método supra referido ultrapassar o montante dos juros que o consumidor teria de pagar durante o período decorrido entre o 
reembolso antecipado e a data estipulada para o termo do contrato de crédito, será cobrado o valor correspondente aos juros que o consumidor teria de pagar 
durante o referido período. 

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 30 (trinta) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso e o pagamento da comissão de reembolso antecipado no montante.

Amortizações antecipadas para os contratos celebrados até 30 de Junho de 2009: 

Comissões no termo do contrato

Comissão de reembolso 
antecipado total

-- -- --

Comissão de 
Processamento / 
Prestação Sistema de 
Débitos Directos

0,81 -- 1,00

Comissão pela 
Recuperação de Valores 
em Dívida

12,00/
150,00

12,48/156,00

Ver Nota (2).

A comissão corresponde a 4% do valor da prestação 
vencida e não paga e será cobrada uma única vez, por 
cada prestação vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a comissão 
determinada nos termos anteriormente referidos 
corresponda a um montante inferior a € 12,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. Caso 
a mesma corresponda a um montante superior a € 
150,00*, o Bankinter cobrará uma comissão fixa 
correspondente a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 50.000,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão correspondente a 0,5% 
do valor da referida prestação vencida e não paga, caso 
em que não se aplica os limites anteriormente referidos.

* valores sujeitos a actualização anual.

Ver Nota (1).

Comissões durante a vigência do contrato

Comissão de reembolso 
antecipado parcial

-- -- --

IS
IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Crédito Pessoal (Clientes sem conta DO Bankinter) - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO

Ver Nota (1).

2.2.1. Crédito Pessoal (Clientes sem conta de Depósito à Ordem Bankinter) - FORA DE 
COMERCIALIZAÇÃO desde março de 2009

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.
Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. 3,00% 4% -- -- -- -- -- --

2. -- 4% -- -- --

-- -- -- -- -- --

4. 4,00% 4% -- --

-- -- -- -- --

- Créditos com prazo inferior a 1 ano: 0,141% por cada mês de contrato;

- Crédito de prazo igual ou superior a um ano e inferior a cinco anos: 1,76%; 

- Crédito de prazo igual ou superior a cinco anos: 1,76%.

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

-- -- --

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 7 (sete) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso.

Outras despesas associadas
Imposto do Selo sobre o Valor do Crédito Utilizado (custo a suportar pelo Cliente após a utilização do Crédito):

Comissão pela 
Recuperação de Valores 
em Dívida

12,00/
150,00

A comissão corresponde a 4% do valor da prestação 
vencida e não paga e será cobrada uma única vez, por 
cada prestação vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a comissão 
determinada nos termos anteriormente referidos 
corresponda a um montante inferior a € 12,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. Caso 
a mesma corresponda a um montante superior a € 
150,00*, o Bankinter cobrará uma comissão fixa 
correspondente a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 50.000,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão correspondente a 0,5% 
do valor da referida prestação vencida e não paga, caso 
em que não se aplica os limites anteriormente referidos.

* valores sujeitos a actualização anual.

Comissões no termo do contrato

5.

Comissão de reembolso 
antecipado total

--

Regime Taxa Variável:

- Contratos até 75.000€

12,48/156,00

3.

Comissão de reembolso 
antecipado parcial

--

Regime Taxa Variável:

- Contratos até 75.000€ -- --

Comissões durante a vigência do contrato

Comissão de 
Processamento de 
Prestação

2,50 -- 2,60

Cobrada após formalização do Crédito. Cobrança devida 
sempre que haja lugar ao processamento de uma 
prestação compreendendo o pagamento de juros, 
incluindo eventuais acertos de juros, quando ocorram. A 
comissão será devida e exigível pelo processamento e 
independentemente da boa cobrança da prestação que 
lhe dá origem.
Comissão aplica-se apenas a contratos celebrados até 
31 de dezembro de 2020.

Valor 
Anual

Empréstimos a Taxa Variável
Comissões Iniciais

Comissão de Concessão 
de Crédito 

-- -- Aplicado aquando da formalização de Crédito.

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

2.2.1. Crédito Pessoal - Crédito Flexível Premier e Não Premier (Clientes com conta de Depósito à 
Ordem Bankinter)
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. 3,00% 4% -- -- -- -- -- --

2. -- 4% -- -- --

3.
0,25% 

ou 
0,5%

4% -- -- --

4. 4,00% 4% -- --

5.
0,25% 

ou 
0,5%

4% -- -- --

Nota (1): Amortizações antecipadas

- Comissão reembolso antecipado de 0,5% do capital reembolsado antecipadamente, se o período decorrido entre o reembolso antecipado e a data estipulada para 
o termo do contrato de crédito for superior a 1 ano;

- Comissão reembolso antecipado de 0,25% do crédito reembolsado antecipadamente, se o mencionado período for inferior ou igual a 1 ano.     

No caso da comissão calculada pelo método supra referido ultrapassar o montante dos juros que o consumidor teria de pagar durante o período decorrido entre o 
reembolso antecipado e a data estipulada para o termo do contrato de crédito, será cobrado o valor correspondente aos juros que o consumidor teria de pagar 
durante o referido período. 

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 30 (trinta) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso e o pagamento da comissão de reembolso antecipado no montante.

Produto de financiamento do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.
Sucursal em Portugal: Praça Marquês de Pombal, nº13, 4ºandar, 1250-162-NIPC 980575443, C.R.C. Lisboa.
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. Sede: Avda. de Bruselas, 12, 28108, Alcobendas, Madrid, Espanha.
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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Comissões no termo do contrato

Comissão de reembolso 
antecipado total

-- -- -- Ver Nota (1).

Comissão de reembolso 
antecipado parcial

-- -- -- Ver Nota (1).

Comissão pela 
Recuperação de Valores 
em Dívida

12,00/
150,00

12,48/156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da prestação 
vencida e não paga e será cobrada uma única vez, por 
cada prestação vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a comissão 
determinada nos termos anteriormente referidos 
corresponda a um montante inferior a € 12,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. Caso 
a mesma corresponda a um montante superior a € 
150,00*, o Bankinter cobrará uma comissão fixa 
correspondente a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 50.000,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão correspondente a 0,5% 
do valor da referida prestação vencida e não paga, caso 
em que não se aplica os limites anteriormente referidos.

* valores sujeitos a actualização anual.

Comissões durante a vigência do contrato

Comissão de 
Processamento de 
Prestação

2,50 -- 2,60

Cobrada após formalização do Crédito. Cobrança devida 
sempre que haja lugar ao processamento de uma 
prestação compreendendo o pagamento de juros, 
incluindo eventuais acertos de juros, quando ocorram. A 
comissão será devida e exigível pelo processamento e 
independentemente da boa cobrança da prestação que 
lhe dá origem.
Comissão aplica-se apenas a contratos celebrados até 
31 de dezembro de 2020.

Valor 
Anual

Empréstimos a Taxa Fixa
Comissões Iniciais

Comissão de Concessão 
de Crédito 

-- -- Aplicado aquando da formalização de Crédito.

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.
Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS
IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

2.2.1. Crédito Pessoal Bankinter Consumer Finance (Clientes Premier e Não Premier, com conta de 
Depósito à Ordem Bankinter)
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. 3,00% 4% -- -- -- -- -- --

2. -- 4% -- -- --

3.
0,25% 

ou 
0,5%

4% -- -- -- --

4. 4,00% 4% -- --

5.
0,25% 

ou 
0,5%

4% -- -- -- --

- Comissão reembolso antecipado de 0,25% do crédito reembolsado antecipadamente, se o mencionado período for inferior ou igual a 1 ano.     

No caso da comissão calculada pelo método supra referido ultrapassar o montante dos juros que o consumidor teria de pagar durante o período decorrido entre o 
reembolso antecipado e a data estipulada para o termo do contrato de crédito, será cobrado o valor correspondente aos juros que o consumidor teria de pagar 
durante o referido período. 

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 30 (trinta) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso e o pagamento da comissão de reembolso antecipado no montante.

Produto de financiamento do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.
Sucursal em Portugal: Praça Marquês de Pombal, nº13, 4ºandar, 1250-162-NIPC 980575443, C.R.C. Lisboa.
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. Sede: Avda. de Bruselas, 12, 28108, Alcobendas, Madrid, Espanha.
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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Comissão de reembolso 
antecipado total

-- -- Ver Nota (1).

Nota (1): Amortizações antecipadas

- Comissão reembolso antecipado de 0,5% do capital reembolsado antecipadamente, se o período decorrido entre o reembolso antecipado e a data estipulada para 
o termo do contrato de crédito for superior a 1 ano;

Comissão pela 
Recuperação de Valores 
em Dívida

 12,00/150,00

A comissão corresponde a 4% do valor da prestação 
vencida e não paga e será cobrada uma única vez, por 
cada prestação vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a comissão 
determinada nos termos anteriormente referidos 
corresponda a um montante inferior a € 12,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. Caso 
a mesma corresponda a um montante superior a € 
150,00*, o Bankinter cobrará uma comissão fixa 
correspondente a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 50.000,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão correspondente a 0,5% 
do valor da referida prestação vencida e não paga, caso 
em que não se aplica os limites anteriormente referidos.

* valores sujeitos a actualização anual.

Comissões no termo do contrato

Comissão de reembolso 
antecipado parcial

-- -- Ver Nota (1).

12,48/156,00

Comissões durante a vigência do contrato

Comissão de 
Processamento de 
Prestação

2,50 -- 2,60

Cobrada após formalização do Crédito. Cobrança devida 
sempre que haja lugar ao processamento de uma 
prestação compreendendo o pagamento de juros, 
incluindo eventuais acertos de juros, quando ocorram. A 
comissão será devida e exigível pelo processamento e 
independentemente da boa cobrança da prestação que 
lhe dá origem.
Comissão aplica-se apenas a contratos celebrados até 
31 de dezembro de 2020.

Valor Com Imposto
Euros 

(min/máx)
Valor 
Anual

Empréstimos a Taxa Fixa
Comissões Iniciais

Comissão de Concessão 
de Crédito 

-- -- Aplicado aquando da formalização de Crédito.

2.2.1. Crédito Pessoal Bankinter Consumer Finance - Campanha de Crédito (Clientes Premier e Não 
Premier com Conta de Depósito à Ordem Bankinter)

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.
Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS
IVA
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BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1.
3,00% 4% -- -- -- -- -- --

2. -- 4% -- -- --

-- -- -- -- -- --

4. 4,00% 4% -- --

-- -- -- -- --

- Créditos com prazo inferior a 1 ano: 0,141% por cada mês de contrato;

- Crédito de prazo igual ou superior a um ano e inferior a cinco anos: 1,76%; 

- Crédito de prazo igual ou superior a cinco anos: 1,76%.

Produto de financiamento do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.
Sucursal em Portugal: Praça Marquês de Pombal, nº13, 4ºandar, 1250-162-NIPC 980575443, C.R.C. Lisboa.
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. Sede: Avda. de Bruselas, 12, 28108, Alcobendas, Madrid, Espanha.

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

-- -- --

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 7 (sete) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso.

Outras despesas associadas
Imposto do Selo sobre o Valor do Crédito Utilizado (custo a suportar pelo Cliente após a utilização do Crédito):

Comissão pela 
Recuperação de Valores 
em Dívida

12,00/
150,00

A comissão corresponde a 4% do valor da prestação 
vencida e não paga e será cobrada uma única vez, por 
cada prestação vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a comissão 
determinada nos termos anteriormente referidos 
corresponda a um montante inferior a € 12,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. Caso 
a mesma corresponda a um montante superior a € 
150,00*, o Bankinter cobrará uma comissão fixa 
correspondente a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 50.000,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão correspondente a 0,5% 
do valor da referida prestação vencida e não paga, caso 
em que não se aplica os limites anteriormente referidos.

* valores sujeitos a actualização anual.

Comissões no termo do contrato

5.

Comissão de reembolso 
antecipado total

--

Regime Taxa Variável:

- Contratos até 75.000€

12,48/156,00

3.

Comissão de reembolso 
antecipado parcial

--

Regime Taxa Variável:

- Contratos até 75.000€ -- --

Comissões durante a vigência do contrato

Comissão de 
Processamento de 
Prestação

2,50 -- 2,60

Cobrada após formalização do Crédito. Cobrança devida 
sempre que haja lugar ao processamento de uma 
prestação compreendendo o pagamento de juros, 
incluindo eventuais acertos de juros, quando ocorram. A 
comissão será devida e exigível pelo processamento e 
independentemente da boa cobrança da prestação que 
lhe dá origem.
Comissão aplica-se apenas a contratos celebrados até 
31 de dezembro de 2020.

Empréstimos a Taxa Variável
Comissões Iniciais

Comissão de Concessão 
de Crédito -- -- Aplicado aquando da formalização de Crédito.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

2.2.1. Crédito Pessoal Bankinter Consumer Finance - Crédito Flexível Premier e Não Premier 
(Clientes com conta de Depósito à Ordem Bankinter)

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.
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2.2.2. Crédito Pessoal - Leasing Mobiliário (Equipamento) - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1.

-- -- -- -- --

Ver 
Nota (1)

-- 23% 22% 16%

2.

3,50% -- 23% 22% 16%

2,00% -- 23% 22% 16%

1,00% -- 23% 22% 16%

-- -- 23% 22% 16% 30,75 30,50 29,00

-- -- 23% 22% 16% 18,45 18,30 17,40

-- -- 23% 22% 16% 92,25 91,50 87,00

Amortizações antecipadas para os contratos celebrados até 30 de Junho de 2009: 

- Se amortização ocorrer após decorrido ¼ do prazo do contrato: não há lugar a qualquer penalização.     

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, nº13, 2º 
andar, 1250-162 Lisboa.

Nota (1):

- Se amortização ocorrer antes de decorrido ¼ do prazo previsto no contrato: serão cobrados juros e encargos sobre o montante liquidado 
referentes a ¼ do prazo inicialmente previsto.     

3.

- 2ªs vias de Modelos de 
Legalização 75,00 -- --

Comissões relativas a Actos 
Administrativos:

- 2ªs vias de Contrato 25,00 -- --

- 2ªs vias de Facturas / Recibos
15,00 -- --

- Renda Semestral -- -- --

Comissão por restituição do 
Bem fora de prazo:

Comissão por cada dia de atraso e sobre 
o valor da ultima renda vencida.

- Renda Mensal -- -- --

- Renda Trimestral -- -- --

- Regime Taxa 
Variável

-- -- -- Ver Nota (1). Pré-Aviso de 15 dias úteis 
relativamente à data de Amortização 
Antecipada.

Contratos celebrados após 
01/07/2009 
(DL 133/2009)

Pré-Aviso de 30 dias úteis relativamente à 
data de Amortização Antecipada.

Regime Taxa Variável:

- Contratos até 
75.000 €

-- -- --

Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Locação Financeira - Leasing Mobiliário - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO
Comissões durante a vigência do contrato

Comissão de Reembolso 
Antecipado Parcial:

Contratos celebrados até 
30/06/2009 
(DL 359/1991)

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual
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Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

4. 4,00% 4% -- -- --

-- -- -- -- --

Ver 
Nota (1)

-- 23% 22% 16%

Amortizações antecipadas para os contratos celebrados até 30 de Junho de 2009: 

No termo do contrato ou em caso de rescisão antecipada por iniciativa do Cliente são devidos pelo mesmo os emolumentos referentes ao registo de 
propriedade em seu nome, nos termos do Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro. Serão repercutidas nos Clientes as despesas suportadas pelo 
Banco por conta dos mesmos (Decreto-Lei n.º 58/2013, de 8 de Maio).

Nota (1):

- Se amortização ocorrer antes de decorrido ¼ do prazo previsto no contrato: serão cobrados juros e encargos sobre o montante liquidado 
referentes a ¼ do prazo inicialmente previsto.     

- Se amortização ocorrer após decorrido ¼ do prazo do contrato: não há lugar a qualquer penalização.     

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 (Serviço de chamada nacional grátis), 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.

Contratos celebrados até 
30/06/2009 
(DL 359/1991)

Ver Nota (1). Pré-Aviso de 15 dias úteis 
relativamente à data de Amortização 
Antecipada.

- Regime Taxa Variável -- -- --

Rescisões Antecipadas / 
Amortizações Totais:

Contratos celebrados após 
01/07/2009 
(DL 133/2009)

Pré-Aviso de 30 dias úteis relativamente à 
data de Amortização Antecipada.

Regime Taxa Variável: 
Contratos até 75.000 €

-- -- --

Comissões no termo do contrato

Comissão pela Recuperação de 
Valores em Dívida

12,00/
150,00

-- 12,48/156,00

A comissão corresponde a 4% do valor 
da prestação vencida e não paga e será 
cobrada uma única vez, por cada 
prestação vencida e não paga, ainda que 
o incumprimento se mantenha. Caso a 
comissão determinada nos termos 
anteriormente referidos corresponda a um 
montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. 
Caso a mesma corresponda a um 
montante superior a € 150,00*, o 
Bankinter cobrará uma comissão fixa 
correspondente a esse valor como limite 
máximo. Caso a prestação vencida e não 
paga exceda € 50.000,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão correspondente a 
0,5% do valor da referida prestação 
vencida e não paga, caso em que não se 
aplica os limites anteriormente referidos.

* valores sujeitos a actualização anual.

5.

IS
IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Locação Financeira - Leasing Mobiliário - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras CondiçõesValores Sem Imposto

2.2.2. Crédito Pessoal - Leasing Mobiliário (Equipamento) - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO (cont.)
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2.3. Crédito Automóvel - Leasing Mobiliário (Auto) - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

-- -- -- -- --

-- 23% 22% 16%

3,50% -- 23% 22% 16%

2,00% -- 23% 22% 16%

1,00% -- 23% 22% 16%

-- -- 23% 22% 16% 30,75 30,50 29,00

-- -- 23% 22% 16% 18,45 18,30 17,40

-- -- 23% 22% 16% 92,25 91,50 87,00

Nota (1):

2.

1.

- Se amortização ocorrer após decorrido ¼ do prazo do contrato: não há lugar a qualquer penalização.   

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, nº13, 2º 
andar, 1250-162 Lisboa.

Amortizações antecipadas para os contratos celebrados até 30 de Junho de 2009: 

- Se amortização ocorrer antes de decorrido ¼ do prazo previsto no contrato: serão cobrados juros e encargos sobre o montante liquidado referentes a 
¼ do prazo inicialmente previsto.     

- 2ªs vias de Modelos de 
Legalização 75,00 -- --

- Renda Mensal -- -- --
Comissão por cada dia de atraso e sobre o 
valor da ultima renda vencida.- Renda Trimestral --

- Multas, Notificações, 2ªs vias 
de Facturas / Recibos 15,00 -- --

Comissões relativas a Actos 
Administrativos:

- 2ªs vias de Contrato 25,00 -- --

-- --

-- --

- Renda Semestral -- -- --

Comissão por restituição do Bem 
fora de prazo:

Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS

IVA

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

3.

Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Locação Financeira - Leasing Auto - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO

Comissões durante a vigência do contrato

Comissão de Reembolso 
Antecipado Parcial:

Contratos celebrados até 
30/06/2009 
(DL 359/1991)

Ver 
Nota 
(1) Ver Nota (1). Pré-Aviso de 15 dias úteis 

relativamente à data de Amortização 
Antecipada.

- Regime Taxa Variável -- -- --

Contratos celebrados após 
01/07/2009 
(DL 133/2009)

Regime Taxa Variável:
Pré-Aviso de 30 dias úteis relativamente à 
data de Amortização Antecipada.- Contratos até 75.000 € --
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Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

2.3. Crédito Automóvel - Leasing Mobiliário (Auto) - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO (cont.)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

4. 4,00% 4% -- -- --

5.

-- -- -- -- --

-- 23% 22% 16%

Nota (1):

No termo do contrato ou em caso de rescisão antecipada por iniciativa do Cliente são devidos pelo mesmo os emolumentos referentes ao registo de propriedade 
em seu nome, nos termos do Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro. Serão repercutidas nos Clientes as despesas suportadas pelo Banco por conta 
dos mesmos (Decreto-Lei n.º 58/2013, de 8 de Maio).

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, nº13, 2º 
andar, 1250-162 Lisboa.

-- -- --

Amortizações antecipadas para os contratos celebrados até 30 de Junho de 2009: 
- Se amortização ocorrer antes de decorrido ¼ do prazo previsto no contrato: serão cobrados juros e encargos sobre o montante liquidado referentes a 
¼ do prazo inicialmente previsto.     
- Se amortização ocorrer após decorrido ¼ do prazo do contrato: não há lugar a qualquer penalização.   

- Regime Taxa Variável: 
Contratos até 75.000 € -- -- --

Pré-Aviso de 30 dias úteis relativamente à 
data de Amortização Antecipada.

Contratos celebrados até 
30/06/2009 
(DL 359/1991)

Ver 
Nota
 (1)

Ver Nota (1). Pré-Aviso de 15 dias úteis 
relativamente à data de Amortização 
Antecipada.- Regime Taxa Variável

Comissão pela Recuperação de 
Valores em Dívida

12,00/
150,00

-- 12,48/156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da 
prestação vencida e não paga e será 
cobrada uma única vez, por cada 
prestação vencida e não paga, ainda que o 
incumprimento se mantenha. Caso a 
comissão determinada nos termos 
anteriormente referidos corresponda a um 
montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. 
Caso a mesma corresponda a um 
montante superior a € 150,00*, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa correspondente 
a esse valor como limite máximo. Caso a 
prestação vencida e não paga exceda € 
50.000,00, o Bankinter cobrará uma 
comissão correspondente a 0,5% do valor 
da referida prestação vencida e não paga, 
caso em que não se aplica os limites 
anteriormente referidos.

* valores sujeitos a actualização anual.

Rescisões Antecipadas / 
Amortizações Totais:

Contratos celebrados após 
01/07/2009 
(DL 133/2009)

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Locação Financeira - Leasing Auto - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO

Comissões no termo do contrato

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras CondiçõesValores Sem Imposto
IS
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2.4. Linhas de Crédito e Contas Correntes - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO

Não Aplicável

Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, nº13, 
2º andar, 1250-162 Lisboa.

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)
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2.5. Descobertos Bancários

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. 0,60% 4% -- -- --

Nota (1): Não aplicável ao Crédito Ordenado e aos Descobertos sob a forma de contrato abrangido pelo Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de Junho.

Outras despesas associadas

- Descoberto sob a forma de contrato abrangido pelo Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de Junho: 0,141%;

- Descoberto sob a forma de contrato não abrangido pelo Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de Junho: 0,04%.

Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS

IVA

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Imposto do Selo sobre o Valor do Crédito Utilizado:

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, nº13, 2º 
andar, 1250-162 Lisboa.

Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor Anual

Descoberto bancário associado a contas de depósito
Comissões Iniciais

Comissão de Abertura -- -- -- Ver Nota (1).

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões
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Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. 3% 4% -- -- --

2. -- 4% -- -- --

2,00% 4% -- -- --

4. 4,00% 4% -- -- --

5.

3,00% 4% -- -- --

Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

2.6. Outros Créditos a Particulares - Crédito Flexível (Outros Contratos - não equiparados com o 
Crédito ao Consumo)

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Comissão de Abertura de 
Crédito

-- -- -- Aplicado aquando da formalização de Crédito.

Comissões durante a vigência do contrato

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Empréstimos a Taxa Variável - Mútuo de montante superior a 75.000 €. Disponível apenas para Clientes do Segmento Premier.

Comissões Iniciais

Comissão de Processamento 
de Prestação

2,50 -- 2,60

Cobrada após formalização do Crédito. 
Cobrança devida sempre que haja lugar ao 
processamento de uma prestação 
compreendendo o pagamento de juros, 
incluindo eventuais acertos de juros, quando 
ocorram. A comissão será devida e exigível 
pelo processamento e independentemente da 
boa cobrança da prestação que lhe dá 
origem.
Comissão aplica-se apenas a contratos 
celebrados até 31 de dezembro de 2020.

Comissão pela Recuperação 
de Valores em Dívida

12,00/
150,00

--
12,48/
156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da 
prestação vencida e não paga e será cobrada 
uma única vez, por cada prestação vencida e 
não paga, ainda que o incumprimento se 
mantenha. Caso a comissão determinada nos 
termos anteriormente referidos corresponda a 
um montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. Caso 
a mesma corresponda a um montante 
superior a € 150,00*, o Bankinter cobrará uma 
comissão fixa correspondente a esse valor 
como limite máximo. Caso a prestação 
vencida e não paga exceda € 50.000,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão 
correspondente a 0,5% do valor da referida 
prestação vencida e não paga, caso em que 
não se aplica os limites anteriormente 
referidos.
* valores sujeitos a actualização anual.

Comissões no termo do contrato

3.

Comissão de Reembolso 
Antecipado Parcial:

- Contratos acima de 75.000 € -- Comissão incide sobre o valor amortizado. 

Comissão de reembolso 
antecipado total

- Contratos acima de 75.000 € -- -- -- Comissão incide sobre o valor amortizado. 

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 7 (sete) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso.

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 (chamada nacional gratuita), 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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Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. 0% 4% -- -- --

2,00% 4% -- -- --

3. 4,00% 4% -- -- --

4.

2,00% 4% -- -- --

Empréstimos a Taxa Fixa - Mútuo de montante superior a 75.000 €. Disponível apenas para Clientes do Segmento Private.

Comissões Iniciais

Comissão de Abertura de 
Crédito

-- -- -- Aplicado aquando da formalização de Crédito.

Comissões durante a vigência do contrato

2.6. Outros Créditos a Particulares Bankinter Consumer Finance - Campanha de Crédito (Outros 
Contratos - não equiparados com o Crédito ao Consumo)

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

2.

Comissão de Reembolso 
Antecipado Parcial:

- Contratos acima de 75.000 € -- Comissão incide sobre o valor amortizado. 

Comissão pela Recuperação 
de Valores em Dívida

12,00/
150,00

--
12,48/
156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da 
prestação vencida e não paga e será cobrada 
uma única vez, por cada prestação vencida e 
não paga, ainda que o incumprimento se 
mantenha. Caso a comissão determinada nos 
termos anteriormente referidos corresponda a 
um montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. Caso 
a mesma corresponda a um montante 
superior a € 150,00*, o Bankinter cobrará uma 
comissão fixa correspondente a esse valor 
como limite máximo. Caso a prestação 
vencida e não paga exceda € 50.000,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão 
correspondente a 0,5% do valor da referida 
prestação vencida e não paga, caso em que 
não se aplica os limites anteriormente 
referidos.
* valores sujeitos a actualização anual.

Produto de financiamento do Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A.
Sucursal em Portugal: Praça Marquês de Pombal, nº13, 4ºandar, 1250-162-NIPC 980575443, C.R.C. Lisboa.
Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. Sede: Avda. de Bruselas, 12, 28108, Alcobendas, Madrid, Espanha.
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 (Serviço de chamada nacional grátis), 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.

Comissões no termo do contrato

Comissão de reembolso 
antecipado total

- Contratos acima de 75.000 € -- -- -- Comissão incide sobre o valor amortizado. 

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 7 (sete) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso.
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Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. -- -- 23% 22% 16% 584,25 579,50 551,00

2.
-- -- 23% 22% 16% 307,50 305,00 290,00

3.
-- -- 23% 22% 16% 246,00 244,00 619,44

0,50% -- 23% 22% 16%

2,00% -- 23% 22% 16%

3,50% -- 23% 22% 16%
2,00% -- 23% 22% 16%

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- 23% 22% 16% 18,45 18,30 17,40

-- -- 23% 22% 16% 36,90 36,60 34,80

-- -- 23% 22% 16% 92,25 91,50 87,00

-- -- 23% 22% 16% 61,50 61,00 58,00

-- -- 23% 22% 16% 18,45 18,30 17,40

8. 4,00% 4% -- -- --

Comissão de Processo 475,00 -- --

Avaliações - Fracções 
Autónomas

250,00

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Locação Financeira - Leasing Imobiliário (Outras Finalidades - exclui Finalidade Habitação) - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO

Comissões durante a vigência do contrato

2.6. Outros Créditos a Particulares - Leasing Imobiliário (Outras Finalidades - exclui Finalidade Habitação) - 
FORA DE COMERCIALIZAÇÃO

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.
Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS

-- --

--

5. Comissão por restituição do 
Bem fora de prazo:

Distrates de Hipoteca 
(para garantias acessórias) 200,00 --

- Renda Mensal -- -- -- Comissão por cada dia de atraso e sobre o 
valor da ultima renda vencida.- Renda Trimestral -- -- --

--

4. Comissão de Reembolso 
Antecipado Parcial Comissão incide sobre o valor amortizado. 

Acresce Comissão de Processo 
(ver ponto 1.)

- Taxa Variável -- --
- Taxa Fixa --

6 Comissão por alterações 
contratuais/financeiras

Comissão cobrada ao Cedente.- Alterações Simples, de 
Prazo/Taxa (sujeitas a 
registo)

-- --

- Cessão de posição 
contratual

-- --

-- --

7. Comissões relativas a actos 
administrativos:
- 2ªs vias de facturas / recibos 15,00 -- --

- IMI - Imp. Munic. Imóveis e 
Tarifas de Saneamento

30,00 -- --

- Pedido Renuncia à Isenção 
do IVA

75,00 -- --

- Alteração domiciliação de 
Rendas (para OIC)

50,00 -- --

- Alteração data Pagamento 
Rendas

15,00 -- --

Comissão pela Recuperação 
de Valores em Dívida

12,00/
150,00

--
12,48/
156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da 
prestação vencida e não paga e será cobrada 
uma única vez, por cada prestação vencida e 
não paga, ainda que o incumprimento se 
mantenha. Caso a comissão determinada nos 
termos anteriormente referidos corresponda a 
um montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. Caso 
a mesma corresponda a um montante 
superior a € 150,00*, o Bankinter cobrará uma 
comissão fixa correspondente a esse valor 
como limite máximo. Caso a prestação 
vencida e não paga exceda € 50.000,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão 
correspondente a 0,5% do valor da referida 
prestação vencida e não paga, caso em que 
não se aplica os limites anteriormente 
referidos.

* valores sujeitos a actualização anual.

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 30 (trinta) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso.

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 (chamada nacional gratuita), 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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Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

9.

0,50% -- -- 23% 22% 16%

2,00% -- -- 23% 22% 16%

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. 0,10% -- 23% 22% 16%

2.

2,00% -- 23% 22% 16%

3.

3,50% -- 23% 22% 16%

2,00% -- 23% 22% 16%

1,00% -- 23% 22% 16%

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- 23% 22% 16% 30,75 30,50 29,00

-- -- 23% 22% 16% 18,45 18,30 17,40

-- -- 23% 22% 16% 246,00 244,00 232,00

-- -- 23% 22% 16% 92,25 91,50 87,00

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Locação Financeira - Leasing Imobiliário (Outras Finalidades - exclui Finalidade Habitação) - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO

Comissões no termo do contrato

2.6. Outros Créditos a Particulares - Leasing Imobiliário (Outras Finalidades - exclui Finalidade Habitação) - 
FORA DE COMERCIALIZAÇÃO (cont.)

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS

Rescisões Antecipadas / 
Amortizações Totais

- Taxa Variável -- -- Comissão incide sobre o valor amortizado. 
Acresce Comissão de Processo 
(ver ponto 1.).- Taxa Fixa -- --

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 30 (trinta) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso.

2.6. Outros Créditos a Particulares - Leasing Mobiliário (Equipamento) - (Outros Contratos - não 
equiparados com o Crédito ao Consumo) - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras CondiçõesValores Sem Imposto
IS

IVA

--

Comissão de Reembolso 
Antecipado Parcial:

Comissão incide sobre o valor amortizado. 
Acresce Comissão de Processo  (ver ponto 
1.).- Contratos acima de 75.000 € -- -- --

Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Locação Financeira - Leasing Mobiliário - Equipamento (Outros contratos - não equiparados com o Crédito ao Consumo) - FORA 
DE COMERCIALIZAÇÃO

Comissões durante a vigência do contrato

Comissão de Processo 125,00 / -- -- --
Despesas com legalização do Bem a cargo do 
Cliente.

- 2ªs vias de Modelos de 
Legalização

75,00 -- --

Comissão por restituição do 
Bem fora de prazo:

- Renda Mensal -- -- --
Comissão por cada dia de atraso e sobre o 
valor da ultima renda vencida.

- Renda Trimestral -- --

--

-- --
Comissão cobrada ao Cedente.

- Cessão de Posição 
Contratual

-- --

--

- Renda Semestral --

4. Comissão por Alterações 
Contratuais/Financeiras:

- Alterações Contratuais
(Prazo / Taxa)

5. Comissões relativas a Actos 
Administrativos:

- 2ªs vias de Contrato 25,00 -- --

- 2ªs vias de Facturas / 
Recibos

15,00 -- --

- Distrate de Hipoteca (para 
garantias acessórias)

200,00 -- --

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 30 (trinta) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso.
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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.2º andar, 1250-162 Lisboa.
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Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

6. 4,00% 4% -- -- --

7.

3,00% -- 23% 22% 16%

1,00% -- 23% 22% 16%

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Locação Financeira - Leasing Mobiliário - Equipamento (Outros contratos - não equiparados com o Crédito ao Consumo) - FORA 
DE COMERCIALIZAÇÃO

Comissões durante a vigência do contrato

2.6. Outros Créditos a Particulares - Leasing Mobiliário (Equipamento) - (Outros Contratos - não 
equiparados com o Crédito ao Consumo) - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO (cont.)

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras CondiçõesValores Sem Imposto
IS

Rescisões Antecipadas / 
Amortizações Totais:

- Contratos acima de 75.000€:

Comissão pela Recuperação 
de Valores em Dívida

12,00/
150,00

--
12,48/
156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da 
prestação vencida e não paga e será cobrada 
uma única vez, por cada prestação vencida e 
não paga, ainda que o incumprimento se 
mantenha. Caso a comissão determinada nos 
termos anteriormente referidos corresponda a 
um montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. Caso 
a mesma corresponda a um montante 
superior a € 150,00*, o Bankinter cobrará uma 
comissão fixa correspondente a esse valor 
como limite máximo. Caso a prestação 
vencida e não paga exceda € 50.000,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão 
correspondente a 0,5% do valor da referida 
prestação vencida e não paga, caso em que 
não se aplica os limites anteriormente 
referidos.

* valores sujeitos a actualização anual.

Comissões no termo do contrato

- Amortização Total -- -- --
Comissão incide sobre o valor amortizado. 
Acresce Comissão de Processo 
(ver ponto 1.).

- Substituição de 
Contrato Existente

-- -- --

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 30 (trinta) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso.

No termo do contrato ou em caso de rescisão antecipada por iniciativa do Cliente são devidos pelo mesmo os emolumentos referentes ao registo de propriedade 
em seu nome, nos termos do Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro. Serão repercutidas nos Clientes as despesas suportadas pelo Banco por conta dos 
mesmos (Decreto-Lei n.º 58/2013, de 8 de Maio).

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 (chamada nacional gratuita), 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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Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1.

-- -- 23% 22% 16% 184,50 183,00 174,00

-- -- 23% 22% 16% 307,50 305,00 290,00

2.

2,00% -- 23% 22% 16%

3.

3,50% -- 23% 22% 16%

2,00% -- 23% 22% 16%

1,00% -- 23% 22% 16%

4.

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- 23% 22% 16% 30,75 30,50 29,00

-- -- 23% 22% 16% 18,45 18,30 17,40

-- -- 23% 22% 16% 246,00 244,00 232,00

-- -- 23% 22% 16% 92,25 91,50 87,00

2.6. Outros Créditos a Particulares - Leasing Mobiliário (Auto) (Outros contratos - não equiparados com o 
Crédito ao Consumo) - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO 

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

Comissões durante a vigência do contrato

Comissão de Processo:
- Legalização a cargo do 
Cliente 150,00 --

Despesas com legalização do Veículo a cargo 
do Cliente.

IS

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Locação Financeira - Leasing Auto (Outros contratos - não equiparados com o Crédito ao Consumo) - 
- FORA DE COMERCIALIZAÇÃO

- Contratos acima de 75.000 € -- -- --
Comissão incide sobre o valor amortizado. 
Acresce Comissão de Processo 
(ver ponto 1.).

Comissão por restituição do 
Bem fora de prazo:

- Legalização a cargo do 
Banco 250,00 --

Despesas com legalização do Veículo a cargo 
do Banco.

Comissão de Reembolso 
Antecipado Parcial:

-- -- --

Comissão por Alterações 
Contratuais/Financeiras:

- Alterações Contratuais 
(Prazo / Taxa) -- --

- Renda Mensal -- -- --
Comissão por cada dia de atraso e sobre o 
valor da ultima renda vencida.

- Renda Trimestral -- -- --

- Renda Semestral

- Cessão de Posição 
Contratual

-- -- Comissão cobrada ao Cedente.

5. Comissões relativas a Actos 
Administrativos:

- 2ªs vias de Contrato 25,00 --

- Multas, Notificações, 2ªs 
vias de Facturas / Recibos

15,00 -- --

- Distrate de Hipoteca 
(para garantias acessórias)

200,00 -- --

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 30 (trinta) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso.

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

- 2ªs vias de Modelos de 
Legalização

75,00 -- --
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Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

6. 4,00% 4% -- -- --

7.

3,00% -- 23% 22% 16%

1,00% -- 23% 22% 16%

2.6. Outros Créditos a Particulares - Leasing Mobiliário (Auto) (Outros contratos - não equiparados com o 
Crédito ao Consumo) - FORA DE COMERCIALIZAÇÃO  (cont.)

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras CondiçõesValores Sem Imposto
IS

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Locação Financeira - Leasing Auto (Outros contratos - não equiparados com o Crédito ao Consumo) - 
- FORA DE COMERCIALIZAÇÃO

Comissões durante a vigência do contrato

Comissão pela Recuperação 
de Valores em Dívida

12,00/
150,00

-- 12,48/156,00

A comissão corresponde a 4% do valor da 
prestação vencida e não paga e será cobrada 
uma única vez, por cada prestação vencida e 
não paga, ainda que o incumprimento se 
mantenha. Caso a comissão determinada nos 
termos anteriormente referidos corresponda a 
um montante inferior a € 12,00, o Bankinter 
cobrará uma comissão fixa de € 12,00*. Caso 
a mesma corresponda a um montante 
superior a € 150,00*, o Bankinter cobrará uma 
comissão fixa correspondente a esse valor 
como limite máximo. Caso a prestação 
vencida e não paga exceda € 50.000,00, o 
Bankinter cobrará uma comissão 
correspondente a 0,5% do valor da referida 
prestação vencida e não paga, caso em que 
não se aplica os limites anteriormente 
referidos.

* valores sujeitos a actualização anual.

-- --

No caso de reembolso antecipado, total ou parcial, do crédito em dívida é necessária a observância de um pré-aviso de 30 (trinta) dias, relativamente à data 
pretendida para o reembolso.

No termo do contrato ou em caso de rescisão antecipada por iniciativa do Cliente são devidos pelo mesmo os emolumentos referentes ao registo de propriedade 
em seu nome, nos termos do Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de Dezembro. Serão repercutidas nos Clientes as despesas suportadas pelo Banco por conta dos 
mesmos (Decreto-Lei n.º 58/2013, de 8 de Maio).

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Comissões no termo do contrato

Rescisões Antecipadas / 
Amortizações Totais:

- Contratos acima de 75.000 
€:

- Amortização Total -- -- --
Comissão incide sobre o valor amortizado. 
Acresce Comissão de Processo 
(ver ponto 1.).

- Substituição de Contrato 
Existente

--
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Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

1. 0,65% 4% -- -- --

2. -- 4% -- -- --

Nota (1): Comissão a cobrar em simultâneo com a Comissão de Financiamento.

2.6. Outros Créditos a Particulares - Financiamento por Livrança (Outros contratos - não equiparados 
com o Crédito ao Consumo)

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras CondiçõesValores Sem Imposto
IS

IVA Valor Com Imposto

Comissão de Reforma 30,00 -- 31,20
Comissão aplicada quando o Cliente solicita a 
reforma do efeito.
 Ver Nota (1).

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

Euros 
(min/máx)

Valor 
Anual

Crédito de Curto, Médio e Longo Prazo em Conta Corrente com Garantia constituída por Hipoteca ou Exclusivo Penhor 
Financeiro

Empréstimos a Taxa Variável

Comissões Iniciais

Comissão de Financiamento 50,00 / -- -- -- --
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Entrada em vigor: 01-janeiro-2023

(ÍNDICE)

BANKINTER, S.A.- Sucursal em Portugal

2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

2.6. Outros Créditos a Particulares - Crédito Dinâmico Premier

Em % Cont. Mad. Aç. Cont. Mad. Aç.

Empréstimos a Taxa Variável

1.

-- 4% -- -- --

2. -- -- 23% 22% 16% 338,25 335,50 319,00

3.

-- -- 23% 22% 16% 307,50 305,00 290,00

4.

0,25% 4% -- -- --

0,50% 4% -- -- --

Valor 
Anual

Crédito de Curto, Médio e Longo Prazo em Conta Corrente com Garantia constituída por Hipoteca ou Exclusivo Penhor 
Financeiro

Comissão de Abertura

Legenda: Cont. = Continente; Mad.= Madeira; Aç. = Açores.

Comissões Acresce Imposto Comissões

Outras Condições
Valores Sem Imposto

IS

IVA Valor Com Imposto

Euros 
(min/máx)

Comissões Iniciais

Avaliações:

- Fracções Autónomas 250,00 -- Aplicável apenas para garantia hipotecária.

- Garantia Exclusivo Penhor 
Financeiro

300,00 -- 312,00 --

Comissão de Solicitadoria 275,00 -- Opcional. Aplicável apenas para garantia 
hipotecária.

Comissões durante a vigência do contrato

Comissão de Imobilização

Comissão a aplicar sobre o montante não 
utilizado, se montante utilizado for inferior a 
50% do montante contratado.

- Garantia Exclusivo Penhor 
Financeiro

-- -- --

- Garantia Hipotecária

 - 0,04% sobre a média mensal obtida através da soma dos saldos em dívida apurados diariamente, durante o mês, divididos por 30 (trinta).

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 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal, 
nº13, 2º andar, 1250-162 Lisboa.

-- -- --

Outras despesas associadas

Despesas inerentes ao Registo on-line do  Instrumento de Cancelamento da(s) Inscrição Hipotecária(s): € 20,00, por cada depósito

Imposto do Selo sobre o Valor do Crédito Utilizado (custo a suportar pelo Cliente após a utilização do Crédito):
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