
18.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários

 

Empréstimos Taxa Fixa - Carteira

Crédito Habitação
(opção de migração para taxa fixa)

Taxa Fixa a 2, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 
anos + Spread contratado

6,1%
Montante mínimo e Prazo mínimo não definidos. 
Ver Nota (11).

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, 
n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa.

Crédito Habitação para Não 
Residentes

Taxa Fixa Promocional a 2, 5, 10, 15, 
20, 25 ou 30 anos

5,1%
Prazo Mínimo e Máximo de 3 e 25 Anos, respectivamente. 
Montante mínimo de € 50.000. Montante máximo não definido. 
Ver Nota (9).

Crédito Hipotecário para Outras 
Finalidades - Home Equity 
Simultâneo para Não Residentes

Taxa Fixa Promocional a 2, 5, 10, 15, 
20, 25 ou 30 anos

5,5%
Prazo Máximo de 25 Anos. Montante máximo, Montante mínimo 
e Prazo mínimo não definidos. 
Ver Nota (10).

Crédito Hipotecário para Outras 
Finalidades - Home Equity 
Simultâneo para Residentes

Taxa Fixa Promocional a 2, 5, 10, 15, 
20, 25 ou 30 anos

5,4%
Prazo Máximo de 35 Anos (Arrendamento: 20 anos). Montante 
máximo, Montante mínimo e Prazo mínimo não definidos. 
Ver Nota (7).

Crédito Hipotecário para Outras 
Finalidades - Home Equity Isolado 
para Residentes

Taxa Fixa Promocional a 2, 5, 10, 15, 
20, 25 ou 30 anos

6,2%
Prazo Máximo de 30 Anos. Montante máximo, Montante mínimo 
e Prazo mínimo não definidos. 
Ver Nota (8).

Crédito Hipotecário para Outras 
Finalidades - Home Equity 
Simultâneo para Não Residentes

Indexante Euribor 3, 6 e 12 meses + 
Spread de 1,25% a 2,55%

5,9%
Prazo Máximo de 25 Anos. Montante máximo, Montante mínimo 
e Prazo mínimo não definidos. 
Ver Nota (5).

Empréstimos em Taxa Fixa Promocional

Crédito Habitação para Residentes
Taxa Fixa Promocional a 2, 5, 10, 15, 

20, 25 ou 30 anos
5,0%

Montante mínimo de € 20.000,00 para Obras e € 25.000 nas 
restantes finalidades. Prazo máximo de 35 anos 
(Arrendamento: 20 anos). Montante máximo e Prazo mínimo 
não definidos.  
Ver Nota (6).

Crédito Hipotecário para Outras 
Finalidades - Home Equity Isolado 
para Residentes

Indexante Euribor 3, 6 e 12 meses + 
Spread de 1,70% a 2,05%

6,4%
Prazo Máximo de 30 Anos. Montante máximo, Montante mínimo 
e Prazo mínimo não definidos. 
Ver Nota (3).

Crédito Habitação para Não 
Residentes

Indexante Euribor 3, 6 e 12 meses + 
Spread de 1,25% a 2,55%

5,5%
Prazo Mínimo e Máximo de 3 e 25 Anos, respectivamente. 
Montante mínimo de € 50.000. Montante máximo não definido. 
Ver Nota (4).

Crédito Habitação para Residentes
Indexante Euribor 3, 6 e 12 meses + 
Spread de 0,75% a 2,05%

5,2%

Montante mínimo de € 20.000,00 para Obras e € 25.000,00 nas 
restantes finalidades. Prazo máximo de 35 anos 
(Arrendamento: 20 anos). Montante máximo e Prazo mínimo 
não definidos. 
Ver Nota (1).

Crédito Hipotecário para Outras 
Finalidades - Home Equity 
Simultâneo para Residentes

Indexante Euribor 3, 6 e 12 meses + 
Spread de 0,75% a 2,05%

5,6%
Prazo Máximo de 35 Anos (Arrendamento: 20 anos). Montante 
mínimo, Montante máximo e Prazo mínimo não definidos. 
Ver Nota (2).
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18.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários (cont.)

NOTAS GERAIS:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

NOTAS ESPECÍFICAS:

Nota (1):

Nota (2):

Nota (3):

Nota (4):

Nota (5):

Nota (6): TAEG calculada com base numa TAN de 3,350% nos 2 primeiros anos e de 4,329% nos períodos seguintes (Taxa resultante da Euribor a 3 meses 
do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 2023, de 3,179%, e spread de 1,15%), para um empréstimo padrão no valor de € 150.000 a 
30 anos (360 prestações), pressupondo uma garantia hipotecária com relação financiamento/garantia de 70%. M.T.I.C. de € 286.812,80. Inclui 
comissões iniciais, comissão de manutenção de conta trimestral, prémio de seguro multiriscos anual, prémio de seguro de vida anual, despesas e 
outros custos.

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, 
n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa.

TAEG calculada com base numa TAN de 4,329% (Taxa resultante da Euribor a 3 meses, do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 
2023, de 3,179%, e spread de 1,15%), para um empréstimo padrão destinado a Aquisição de 1ª Habitação no valor € 150.000 a 30 anos (360 
prestações), pressupondo uma garantia hipotecária com relação financiamento/garantia de 70%. M.T.I.C. de €290.452,00 Inclui comissões iniciais, 
comissão de manutenção de conta trimestral, prémio de seguro multiriscos anual, prémio de seguro de vida anual, despesas e outros custos.

TAEG calculada com base numa TAN de 4,829% (Taxa resultante da Euribor a 3 meses, do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 
2023, de 3,179%, e spread de 1,65%), para um empréstimo padrão no valor de € 50.000 a 30 anos (360 prestações), pressupondo uma garantia 
hipotecária com relação financiamento/garantia de 70%. M.T.I.C. de € 101.250,28. Inclui comissões iniciais, prémio de seguro de vida anual, 
despesas e outros custos.

TAEG calculada com base numa TAN de 5,229% (Taxa resultante da Euribor a 3 meses, do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 
2023, de 3,179%, e spread de 2,05%), para um empréstimo padrão no valor de € 150.000 a 30 anos (360 prestações), pressupondo uma garantia 
hipotecária com relação financiamento/garantia de 70%. M.T.I.C. de € 328.889,19. Inclui comissões iniciais, comissão de manutenção de conta 
trimestral, prémio de seguro multiriscos anual, prémio de seguro de vida anual, despesas e outros custos.

TAEG calculada com base numa TAN de 4,829% (Taxa resultante da Euribor a 3 meses, do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 
2023, de 3,179% e spread de 1,65%), para um empréstimo padrão destinado a Aquisição de 2ª Habitação no valor de € 150.000 a 20 anos (240 
prestações), pressupondo uma garantia hipotecária com relação financiamento/garantia de 70%. M.T.I.C. de € 242.864,76 Inclui comissões iniciais, 
comissão de manutenção de conta trimestral, prémio de seguro multiriscos anual, prémio de seguro de vida anual, despesas e outros custos.

TAEG calculada com base numa TAN de 5,329% (Taxa resultante da Euribor a 3 meses, do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 
2023, de 3,179%, e spread de 2,15%), para um empréstimo padrão no valor de € 50.000 a 20 anos (240 prestações), pressupondo uma garantia 
hipotecária com relação financiamento/garantia de 70%. M.T.I.C. de € 83.833,81. Inclui comissões iniciais, prémio de seguro de vida anual, 
despesas e outros custos.

Indexante Euribor a 3, 6 ou 12 meses - O valor do Indexante resulta da média das cotações da Euribor a 3,6 ou 12 meses do mês anterior ao 
período de contagem de juros, na Base 30/360 dias, arredondada à milésima.

Indexante Taxa Swap - O valor do indexante resulta da cotação diária da Taxa Swap, na Base 30/360 dias, arredondada à milésima. O valor a 
vigorar em cada Contrato é a cotação observada no dia útil anterior à data da celebração da Escritura e o seu valor manter-se-á fixo durante os 
primeiros 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 anos (período de taxa fixa). A Taxa Swap a 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos é divulgada diariamente na 
página da Intercontinental Exchange (ICE), no endereço da Internet www.theice.com. A sua referência pela International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) é "EUR-ISDA-Euribor Swap Rate - 11:00”. Estas taxas poderão também ser diariamente consultadas no Site do Bankinter. 
Válido para contratos em carteira que tenham contratado esta modalidade de taxa. Comercialização de modalidade de taxa fixa Swap 
descontinuada.

Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros 
remuneratórios contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

No final do Prazo do Empréstimo o Cliente não poderá ter mais de 75 anos de idade.

Taxa Fixa Promocional aplicada durante um período inicial do contrato, seguido de um período em taxa variável, durante os primeiros 2, 5, 10, 15, 
20, 25 ou 30 anos. Prazo a 2 anos disponível para propostas de crédito criadas entre 9Maio e 31Maio de 2023, com data limite de formalização a 
31 Agosto de 2023, que cumpram os critérios de acesso. Prazos a 5, 10, 15, 20, 25 e 30 anos disponíveis para propostas de crédito criadas entre 
1Maio e 31Maio de 2023, com data limite de formalização a 31 de Agosto de 2023, que cumpram os critérios de acesso.

A taxa de juro aplicada (TAN) pode assumir valores negativos em função da evolução do respectivo indexante.

As taxas apresentadas são representativas.

A TAEG foi calculada com base num Empréstimo para um Mutuário de 30 anos de idade e nos termos do Decreto-Lei n.º 74-A/2017, de 23 de 
Junho.

Definição de Empréstimo padrão: Empréstimo reembolsado, desde o início, em prestações constantes de capital e juros.

Regime Fiscal Aplicável nos Crédito Hipotecário para Outras Finalidades (Home Equity Simultâneo e Home Equity Isolado): Imposto do Selo de 4% 
sobre os juros cobrados. Os juros cobrados por empréstimos para aquisição, construção, reconstrução ou melhoramento de habitação própria são 
isentos de Imposto do Selo (a isenção não se aplica ao crédito habitação para arrendamento).
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18.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários (cont.)

NOTAS ESPECÍFICAS:

Nota (7):

Nota (8):

Nota (9):

Nota (10):

Nota (11): TAEG calculada com base numa TAN de 5,400% nos 5 próximos anos (resultante da taxa fixa de 4,250% acrescida de spread de 1,15%), e de 
4,329% nos períodos seguintes (Taxa resultante da Euribor a 3 meses do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 2023, de 3,179%, e 
spread de 1,15%), para um empréstimo padrão cujo valor em dívida, na data de alteração contratual para taxa fixa, é de € 150.000 com prazo 
remanescente de 30 anos (360 prestações), pressupondo uma garantia hipotecária com relação financiamento/garantia de 70%. M.T.I.C. de 
€321.253,43. Inclui comissão de manutenção de conta trimestral, prémio de seguro multiriscos anual e prémio de seguro de vida anual. 

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, 
n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa.

TAEG calculada com base numa TAN de 3,350% nos 2 primeiros anos e de 4,829% nos períodos seguintes  (Taxa resultante da Euribor a 3 meses 
do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 2023, de 3,179% e spread de 1,65%), para um empréstimo padrão no valor de € 50.000 a 30 
anos (360 prestações), pressupondo uma garantia hipotecária com relação financiamento/garantia de 70%. M.T.I.C. de €99.298,15. Inclui 
comissões iniciais, prémio de seguro de vida anual, despesas e outros custos.

TAEG calculada com base numa TAN de 3,850% nos 2 primeiros anos e de 5,229% nos períodos seguintes  (Taxa resultante da Euribor a 3 meses 
do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 2023, de 3,179% e spread de 2,05%), para um empréstimo padrão no valor de €150.000 a 
30 anos (360 prestações), pressupondo uma garantia hipotecária com relação financiamento/garantia de 70%. M.T.I.C. de € 322.914,69. Inclui 
comissões iniciais, prémio de seguro de vida anual, despesas e outros custos.

TAEG calculada com base numa TAN de 3,350% nos 2 primeiros anos e de 4,829% nos períodos seguintes  (Taxa resultante da Euribor a 3 meses 
do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 2023, de 3,179%  e spread de 1,65%), para um empréstimo padrão destinado a Aquisição de 
2ªHabitação no valor de € 150.000 a 20 anos (240 prestações), pressupondo uma garantia hipotecária com relação financiamento/garantia de 70%. 
M.T.I.C. de € 237.740,10. Inclui comissões iniciais, comissão de manutenção de conta trimestral, prémio de seguro multiriscos anual, prémio de 
seguro de vida anual, despesas e outros custos.

TAEG calculada com base numa TAN de 3,350% nos 2 primeiros anos e de 5,329% nos períodos seguintes (Taxa resultante da Euribor a 3 meses 
do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 2023, de 3,179% e spread de 2,15%), para um empréstimo padrão no valor de € 50.000 a 20 
anos (240 prestações), pressupondo uma garantia hipotecária com relação financiamento/garantia de 70%. M.T.I.C. de € 81.404,90. Inclui 
comissões iniciais, prémio de seguro de vida anual, despesas e outros custos.
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18.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários (cont.)

Informação Adicional 

Grelha de Spreads Base para Clientes Residentes (a)

1,10%

Taxa Fixas Promocionais Base para Clientes Residentes e Não Residentes (a):

Home Equity Isolado - Taxa Fixas Promocionais Base para Clientes Residentes (a):

Produtos de Cross-Selling:

(1) São considerados os movimentos a crédito com o(s) seguinte(s) código(s): 

- Ponto a) supra mencionado: 83 (Ordenados), TCJ (Lotes/ Débito Ordenados), TCC (Transfª doméstica SEPA), TCA (Transfª interna SEPA/ Ordenados), TL8 
(Transfª por Lotes/ Net/ Ordenados), TCF (Devolução de Transfª SEPA), TCL (Lotes/ Transfª interna), PIG (Transfª  imediata / Ordenado), PII (Transfª 
imediata internacional / Ordenado) e PIK (Transfª imediata Bankinter Espanha / Ordenado), passíveis de alteração futura. 

- Ponto b) supra mencionado: 01 (Numerario), TG (Dep.CH OIC), 6H (Trf D/ Estrang.), TCD (Trf SEPA Dom), TCE (Transf. SEPA cross-border) ou
 B61 (Trf. ATM), M8 (depósitos em numerário em ATM), PIH (Transfª imediata sem finalidade específica), PIJ (Transfª imediata internacional sem finalidade 
específica) e PIL (Transfª imediata Bankinter Espanha sem finalidade específica), passíveis de alteração futura. 

Não serão consideradas as transferências internas Bankinter nem qualquer outro movimento a crédito com código distinto.

Para o efeito de Crédito Habitação contratado até 2014, na leitura da Domiciliação de Despesas Do são considerados o(s) seguinte(s) código(s): 

- DÉBITOS DIRECTOS: 051 ( Pag. Agua), 052 ( Pag. Gas), 053 ( Pag Electric.), 054 ( Pag. Gas/Elect.), 055 ( Pag. Telefone), 056 ( Telex), 
057 ( Pag. Renda Casa), 058 ( Pag. Telemovel), 063 ( Serv. Pub Comunic. Dados), 067 ( Saneamento), 068 ( Agua/Electr.), 069 ( Agua/Saneament.), 
070 ( Telecomunicacoes/CTT), 072 ( Licenca de Televisao), 073 ( Serviço Telebip), 074 ( Servico Publico de Comunicacao), 075 ( Tel.Red.Digital), 
077 ( Telefone-porto), 078 ( Numero Verde In), 079 ( Numero Azul), 081 ( Portugal Telecom-Cliente Primeiro-Clip), 
082 ( Telefone – Numero Pessoal) e 09a ( Rendas – Frota Bankinter);

- SEPA: Classificação "Utilities" (CBTV-CableTVBill; ELEC-ElectricityBill; ENRG-Energies; GASB-GasBill; NWCH-Network Charge; NWCM-
NetworkCommunication; OTLC-OtherTelecomRelatedBill; PHON-TelephoneBill; WTER-WaterBilla), "Commercial" (TRAD-TradeServices, 
SUPP-SupplierPayment ), "General" (OTHR-Other) e CORT-TradeSettlementPayment.

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, 
n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa.

- 3,35% durante os primeiros 2 anos, disponíveis para propostas de crédito criadas entre 9Maio e 31Maio de 2023, com data limite de formalização a 
31Agosto de 2023, que cumpram os critérios de acesso. 4,10% durante os primeiros 5 anos, 4,10% durante os primeiros 10 anos, 4,10% durante os primeiros 
15 anos, 4,10% durante os primeiros 20 anos, 3,85% durante os primeiros 25 anos e 3,85% durante os primeiros 30 anos, disponíveis para propostas de 
crédito criadas entre 1Maio e 31Maio de 2023, com data limite de formalização a 31Agosto de 2023, que cumpram os critérios de acesso.

- 3,85% durante os primeiros 2 anos, disponíveis para propostas de crédito criadas entre 9Maio e 31Maio de 2023, com data limite de formalização a 31 de 
Agosto de 2023, que cumpram os critérios de acesso. 4,60% durante os primeiros 5 anos, 4,60% durante os primeiros 10 anos, 4,60% durante os primeiros 
15 anos, 4,60% durante os primeiros 20 anos, 4,35% durante os primeiros 25 anos e 4,35% durante os primeiros 30 anos, disponíveis para propostas de 
crédito criadas entre 1Maio e 31Maio de 2023, com data limite de formalização a 31 de Agosto de 2023, que cumpram os critérios de acesso.

O Cliente poderá, face ao interesse na subscrição de Produtos/Serviços no Bankinter, obter as seguintes bonificações na Taxa Fixa Promocional Base e/ou 
Spread Base:

• 0.200% com a contratação e manutenção do(s) Seguro(s) de Vida no Bankinter Seguros de Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, Sucursal em Portugal;

• 0.050% com a contratação e manutenção do Seguro Multiriscos comercializado pelo Bankinter;

• 0.100% com a verificação de pelo menos uma das seguintes condições (1):

a. Domiciliação de Ordenado (com o mínimo de um movimento a crédito no Período Relevante) - codificado como tal e de acordo com o Preçário do 
Bankinter, atualmente na rubrica 18.1, e a sua manutenção, em Conta(s) de Depósito à Ordem de que o(s) Mutuário(s) seja(m) titular(es) ou 
co-titular(es) no Bankinter;

b. Movimentos a crédito (com os códigos detalhados em Preçário na rubrica supra referida) decorrentes de depósito(s) de numerário, cheque(s), 
transferência(s) doméstica(s), incluindo via rede Multibanco (ATM), desde que proveniente(s) de outra Instituição de Crédito e internacionais, cujo valor 
agregado no Período Relevante e infra referido, dividido por três, seja igual ou superior a 700 EUR (setecentos Euros).

O Período Relevante constitui o período compreendido entre o primeiro dia dos três meses civis anteriores ao início do período de contagem de juros da  
prestação e o dia de apuramento da prestação (exclusive), perfazendo, no mínimo, três meses civis completos. A prestação é calculada antecipadamente no 
primeiro dia de contagem de juros e é debitada postecipadamente nos termos constantes do Contrato de Crédito. (1);

(b) Somatório de todas as Finalidades.

1,55% 1,40% 1,25% 1,15% (c) Relação financiamento / garantia.

Montante (b) (a) Pressupondo a ausência de interesse na subscrição e manutenção de 
produtos infra referidos em "Produtos de Cross-selling".

<100.000€
>100.000€
<150.000€

>150.000€ e <250.000€ >250.0
00€LTV>70% (c) LTV<70% (c)
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18.1. Crédito à habitação e outros créditos hipotecários (cont.)

0,75%

Crédito Hipotecário para Outras Finalidades - Home Equity Simultâneo

Crédito Hipotecário para Outras Finalidades - Home Equity Isolado / Equity Release

Taxas Fixas disponíveis para contratos em carteira  

 - Clientes Residentes: Spread Base de 2,05% em caso de ausência de interesse na subscrição e manutenção de produtos e serviços supra referidos em 
"Produtos de Cross-selling".
Spread de 1,70%, pressupondo o interesse na subscrição e manutenção de produtos e serviços supra referidos em "Produtos de Cross-selling".

 - Clientes Não Residentes: Spread Base de 2,55% em caso de ausência de interesse na subscrição e manutenção de produtos e serviços supra referidos em 
"Produtos de Cross-selling"
Spread de 2,20%, pressupondo o interesse na subscrição e manutenção de produtos e serviços supra referidos em "Produtos de Cross-selling".

- 2,95% durante os primeiros 5 anos; 2,90% durante os primeiros 10 anos; 2,90% durante os primeiros 15 anos; 2,75% durante os primeiros 20 anos; 2,60% 
durante os primeiros 25 anos; 2,45% durante os primeiros 30 anos.

Migração para taxa fixa a 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 anos, disponível para contratos em carteira que se encontrem em período de taxa variável. Ao valor de taxa 
fixa acresce o Spread, de acordo com as condições contratadas. O Spread Bonificado será revisto em função da manutenção pelo Mutuário das bonificações 
acordadas. Em caso de cessação ou reposição daquelas bonificações, o valor a considerar mostrar-se-á reflectido na prestação mensal seguinte.

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, 
n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa.

Spread Base igual à do Crédito Habitação para Clientes Residentes + 0,5%.

Finalidade Construção - Spread Durante o Período de Utilização

 - Clientes Residentes: Spread Base igual à do Crédito Habitação Residentes + 0,5%.

 - Clientes Não Residentes: Spread Base igual à do Crédito Habitação Residentes + 1%.

 - Clientes Residentes: Spread Base igual à do Crédito Habitação Residentes + 0,5%, excepto na Oferta Transferências com Suporte de Custos onde o 
Spread Base é igual à do Crédito Habitação Residentes transferido.

 - Clientes Não Residentes: Spread Base igual à do Crédito Habitação Residentes + 1%, excepto na Oferta Transferências com Suporte de Custos onde o 
Spread Base é igual à do Crédito Habitação Residentes transferido + 0,5%.

Taxa Fixas Promocionais Bonificadas para Clientes Residentes e Não Residentes (a):

- 3,00% durante os primeiros 2 anos; 3,75% durante os primeiros 5 anos; 3,75% durante os primeiros 10 anos; 3,75% durante os primeiros 15 anos; 3,75% 
durante os primeiros 20 anos; 3,50% durante os primeiros 25 anos; 3,50% durante os primeiros 30 anos.

Home Equity Isolado - Taxa Fixas Promocionais Bonificadas para Clientes Residentes:

- 3,50% durante os primeiros 2 anos; 4,25% durante os primeiros 5 anos; 4,25% durante os primeiros 10 anos; 4,25% durante os primeiros 15 anos; 4,25% 
durante os primeiros 20 anos; 4,00% durante os primeiros 25 anos; 4,00% durante os primeiros 30 anos.

A Taxa Fixa Promocional Bonificada e/ou o Spread Bonificado serão revistos em função da manutenção pelo Mutuário das bonificações acordadas. Em caso 
de cessação ou reposição daquelas bonificações, o valor a considerar mostrar-se-á reflectido na prestação mensal seguinte.

Clientes Não Residentes

>250.0
00€LTV>70% (c) LTV<70% (c) (b) Somatório de todas as Finalidades.

1,20% 1,05% 0,90% 0,80% (c) Relação financiamento / garantia.

Informação Adicional (Cont.)

Grelha de Spreads Bonificada para Clientes Residentes (a)

Montante (b) (a) Pressupondo o interesse na subscrição e manutenção de produtos e 
serviços supra referidos em "Produtos de Cross-selling".

<100.000€
>100.000

<150.000€ (d)
>150.000€ e < 250.000€ (d)
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18.2. Crédito Pessoal

18.2.1. Crédito Pessoal (Clientes Não Premier com Conta de Depósito à Ordem Bankinter)

NOTAS GERAIS:

•

18.2.1. Crédito Pessoal (Clientes Premier com Conta de Depósito à Ordem Bankinter)

•

•

• Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

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, 
n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa.

Com Garantia 
Financeira

Indexante Euribor 
12 meses + 

Spread de 4,5%
10,7%

Montante mínimo e máximo de € 5.000,00 e € 30.000,00, respectivamente.
Prazo mínimo e máximo de 36 e 84 meses, respectivamente.
TAEG calculada de acordo com o valor financiado de € 15.000,00, com prazo de 84 meses e TAN de 
8,257% (resultante do indexante Euribor a 12 meses, do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio 
de 2023 de 3,757%, acrescida do spread de 4,5%). Encargos associados ao crédito: Imposto do Selo 
sobre a Utilização do Crédito e sobre Juros e Comissão de Concessão de Crédito acrescida de Imposto do 
Selo à taxa legal em vigor. Mensalidade de €238,21 para o financiamento apresentado. 
Montante total imputável ao Cliente: €20.751,32. 

NOTAS GERAIS:

Indexante Euribor a 3, 6 ou 12 meses - O valor do Indexante resulta da média das cotações da Euribor a 3,6 ou 12 meses do mês anterior ao período de 
contagem de juros, na Base 30/360 dias, arredondada à milésima.

Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

18.2.1. Crédito Pessoal - Crédito Flexível Não Premier (Clientes com Conta de Depósito à Ordem 
Bankinter)

Taxa Anual 
Nominal
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva

Global (TAEG)
Outras Condições

Empréstimos a Taxa Variável

NOTAS GERAIS:

Com Garantia 
Financeira

6,00% 8,1%

Montante mínimo e máximo de € 5.000,00 e € 30.000,00, respectivamente.
Prazo mínimo e máximo de 36 e 84 meses, respectivamente.
TAEG calculada para um financiamento de € 15.000,00 a 84 meses e TAN de 6,00%. Encargos 
associados ao crédito: Imposto do Selo sobre a Utilização do Crédito e sobre Juros e Comissão de 
Concessão acrescida de Imposto do Selo à taxa legal em vigor. Mensalidade de €220,86 para o 
financiamento apresentado.
Montante total imputável ao Cliente: €19.284,09. 

Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

Taxa Anual 
Nominal
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva

Global (TAEG)
Outras Condições

BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 05-maio-2023

(ÍNDICE)

Taxa Anual 
Nominal
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva

Global (TAEG)
Outras Condições

Empréstimos a Taxa Fixa

Empréstimos a Taxa Fixa

Com Garantia 
Financeira

4,00% 5,8%

Montante mínimo e máximo de € 5.000,00 e € 75.000,00, respectivamente.
Prazo mínimo e máximo de 36 e 84 meses, respectivamente.
TAEG calculada para um financiamento de € 22.000,00 a 84 meses e TAN de 4,00%. Encargos 
associados ao crédito: Imposto do Selo sobre a Utilização do Crédito e sobre Juros e Comissão de 
Concessão de Crédito acrescida de Imposto do Selo à taxa legal em vigor. Mensalidade de €302,34 para o 
financiamento apresentado.
Montante total imputável ao Cliente: €26.469,89. 
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BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 05-maio-2023

(ÍNDICE)

•

•

Indexante Euribor a 3, 6 ou 12 meses - O valor do Indexante resulta da média das cotações da Euribor a 3,6 ou 12 meses do mês anterior ao período de 
contagem de juros, na Base 30/360 dias, arredondada à milésima.
Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

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, 
n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa.

Empréstimos a Taxa Variável

Com Garantia 
Financeira

Indexante Euribor 
12 meses + 

Spread de 3,5%
9,5%

Montante mínimo e máximo de € 5.000,00 e € 75.000,00, respectivamente.
Prazo mínimo e máximo de 36 e 84 meses, respectivamente.
TAEG calculada de acordo com o valor financiado de € 25.000,00, com prazo de 84 meses e TAN de 
7,257% (resultante do indexante Euribor a 12 meses, do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio 
de 2023 de 3,647%, acrescida do spread de 3,5%). Encargos associados ao crédito: Imposto do Selo 
sobre a Utilização do Crédito e sobre Juros e Comissão de Concessão de Crédito acrescida de Imposto do 
Selo à taxa legal em vigor. Mensalidade de €384,04 para o financiamento apresentado. 
Montante total imputável ao Cliente: €33.479,40. 

NOTAS GERAIS:

18.2.1. Crédito Pessoal - Crédito Flexível Premier (Clientes com Conta de Depósito à Ordem Bankinter)

Taxa Anual 
Nominal
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva

Global (TAEG)
Outras Condições
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BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 05-maio-2023

(ÍNDICE)

NOTAS GERAIS:

•

•

NOTAS GERAIS:

Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

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, 
n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa.

18.2.1. Crédito Pessoal Bankinter Consumer Finance (Clientes Premier com Conta de Depósito à 
Ordem Bankinter)

Taxa Anual 
Nominal
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva

Global (TAEG)
Outras Condições

Empréstimos a Taxa Fixa

Sem Garantia 
Financeira

7,50% 9,8%

Montante mínimo e máximo de € 5.000,00 e € 75.000,00, respectivamente.
Prazo mínimo e máximo de 36 e 84 meses, respectivamente.
TAEG calculada para um financiamento de € 18.000,00 a 84 meses e TAN de 7,50%. Encargos 
associados ao crédito: Imposto do Selo sobre a Utilização do Crédito e sobre Juros e Comissão de 
Concessão de Crédito acrescida de Imposto do Selo à taxa legal em vigor. Mensalidade de €278,76 para o 
financiamento apresentado. 
Montante total imputável ao Cliente: €24.294,38. 

Empréstimos a Taxa Fixa

Sem Garantia 
Financeira

10,90% 13,8%

Montante mínimo e máximo de € 5.000,00 e € 30.000,00, respectivamente.
Prazo mínimo e máximo de 36 e 84 meses, respectivamente.
TAEG calculada para um financiamento de € 22.000,00 a 84 meses e TAN de 10,90%. Encargos 
associados ao crédito: Imposto do Selo sobre a Utilização do Crédito e sobre Juros e Comissão de 
Concessão de Crédito e Comissão acrescida de Imposto do Selo à taxa legal em vigor. Mensalidade de 
€380,59. Montante total imputável ao Consumidor: €33.043,28. 

Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

18.2.1. Crédito Pessoal Bankinter Consumer Finance (Clientes Não Premier com Conta de Depósito à 
Ordem Bankinter)

Taxa Anual 
Nominal
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva

Global (TAEG)
Outras Condições
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BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 05-maio-2023

(ÍNDICE)

•

•

• Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

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, 
n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa.

Sem Garantia 
Financeira

Indexante Euribor 
12 meses + 

Spread de 6,0%
12,4%

Montante mínimo e máximo de € 5.000,00 e € 30.000,00, respectivamente.
Prazo mínimo e máximo de 36 e 84 meses, respectivamente.
TAEG calculada de acordo com o valor financiado de € 17.500,00 , com prazo máximo de 84 meses e 
TAN de 9,757% (resultante do indexante Euribor a 12 meses, do mês de abril de 2023, aplicável no mês 
de maio de 2023 de 3,757%, acrescido do spread de 6,0%). Encargos associados ao crédito: Imposto do 
Selo sobre a Utilização do Crédito e sobre Juros e Comissão de Concessão de Crédito acrescida de 
Imposto do Selo à taxa legal em vigor. Mensalidade de €291,85 para o financiamento apresentado. 
Montante total imputável ao Cliente: €25.369,75. 

NOTAS GERAIS:

O Indexante resulta da média aritmética simples das cotações diárias observadas no mês anterior ao período de contagem de juros, na Base 30/360 dias, 
arredondada à milésima. Poderão ser contratados outros Indexantes solicitados pelo Cliente, desde que acordado com o Banco e expresso em Contrato. 

Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

18.2.1. Crédito Pessoal Bankinter Consumer Finance - Crédito Flexível Não Premier (Clientes com 
Conta de Depósito à Ordem Bankinter)

Taxa Anual 
Nominal
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva

Global (TAEG)
Outras Condições

Empréstimos a Taxa Variável

Empréstimos a Taxa Fixa

Sem Garantia 
Financeira

De 4,49% a 
10,9%

13,8%

Montante mínimo e máximo de € 3.000,00 e € 75.000,00, respectivamente.
Prazo mínimo e máximo de 36 e 84 meses, respectivamente.
TAEG calculada para um financiamento de € 20.000,00 a 84 meses e TAN de 10,9%. Encargos 
associados ao crédito: Imposto do Selo sobre a Utilização do Crédito e sobre Juros e Comissão de 
Concessão de Crédito acrescida de Imposto do Selo à taxa legal em vigor. Mensalidade de €345,99. 
Montante total imputável ao Consumidor: €30.039,35. 

NOTAS GERAIS:

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

Taxa Anual 
Nominal
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva

Global (TAEG)
Outras Condições
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BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 05-maio-2023

(ÍNDICE)

•

•

O Indexante resulta da média aritmética simples das cotações diárias observadas no mês anterior ao período de contagem de juros, na Base 30/360 dias, 
arredondada à milésima. Poderão ser contratados outros Indexantes solicitados pelo Cliente, desde que acordado com o Banco e expresso em Contrato. 

Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

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, 
n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa.

Empréstimos a Taxa Variável

Sem Garantia 
Financeira

Indexante Euribor 
12 meses + 

Spread de 5,0%
11,3%

Montante mínimo e máximo de € 5.000,00 e € 75.000,00, respectivamente.
Prazo mínimo e máximo de 24 e 84 meses, respectivamente.
TAEG calculada de acordo com o valor financiado de € 25.000,00, com prazo máximo de 84 meses e TAN 
de 8,757% (resultante do indexante Euribor a 12 meses, do mês de abril de 2023, aplicável no mês de 
maio de 2023 de 3,757%, acrescido do spread de 5,0%). Encargos associados ao crédito: Imposto do Selo 
sobre a Utilização do Crédito e sobre Juros e Comissão de Concessão de Crédito acrescida de Imposto do 
Selo à taxa legal em vigor. Mensalidade de €403,59 para o financiamento apresentado. 
Montante total imputável ao Cliente: €35.121,51.  

NOTAS GERAIS:

18.2.1. Crédito Pessoal Bankinter Consumer Finance - Crédito Flexível Premier (Clientes com Conta de 
Depósito à Ordem Bankinter)

Taxa Anual 
Nominal
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva

Global (TAEG)
Outras Condições
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18.5. Descobertos Bancários

8,80%

8,80%

11,30%

8,40%

11,30%

11,30%

10,90%

11,30%

8,40%

NOTAS GERAIS:

● As taxas apresentadas são representativas.

●

●

●

●

●

●

●

Descoberto bancário associado a contas de depósito - Facilidade de Crédito:

BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 11-abril-2023

(ÍNDICE)

Taxa Anual 
Nominal 
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva Global 

(TAEG)
Outras Condições

Conta B U, Conta B Dynamic, 
Conta B Relax, Conta 
Internacional e Conta B Portugal

14,3%
Prazo mínimo e máximo não definidos. Limite mínimo e máximo absolutos de descoberto 
autorizado de €3.200 e €75.000, respectivamente. 
Vide Nota (1).

Conta Premier 14,3%
Prazo de 12 meses, renovável automaticamente. Limite mínimo e máximo absolutos de 
descoberto autorizado de €3.200 e €5.000, respectivamente. 
Vide Nota (1).

Conta Private 14,3%
Prazo de 12 meses, renovável automaticamente. Limite mínimo e máximo absoluto de 
descoberto autorizado de €1.500 e €10.000, respectivamente. 
Vide Nota (1).

Conta Bankinter 14,8%
Prazo mínimo e máximo não definidos. Limite mínimo e máximo absoluto de descoberto 
autorizado de €2.400 e €75.000, respectivamente. 
Vide Nota (1).

Conta Investimento 14,3%
Prazo mínimo e máximo não definidos. Limite mínimo e máximo absolutos de descoberto 
autorizado de €2.700 e €75.000, respectivamente.

Crédito Ordenado:

Conta B Dynamic + (idades entre 
18 e 54 anos), 
Conta B Relax + (idade igual ou 
superior a 55 anos), 
Conta Premier +, Conta B Prime e 
Conta B Prime Plus

14,3%

Mínimo de juros devedores: não tem. Prazo mínimo e máximo não definidos. 
Limite mínimo e máximo absoluto de descoberto autorizado de €970 e € 6.000, 
respectivamente.
Aplicável a Clientes que não verifiquem em simultâneo as seguintes condições:
- Ordenado domiciliado no valor mínimo de € 485;
- Adesão e manutenção de uma Solução Integrada, desde que associada a este tipo de 
contas. 
Vide Notas (2) e (3).

14,3%

Mínimo de juros devedores: não tem. Prazo mínimo e máximo não definidos.
Limite mínimo e máximo absoluto de descoberto autorizado de €970 e €6.000, 
respectivamente.
Aplicável a Clientes que verifiquem em simultâneo as seguintes condições:
- Ordenado domiciliado no valor mínimo de € 485;
- Adesão e manutenção de uma Solução Integrada, desde que associada a este tipo de 
contas.
Vide Notas (2) e (3).

Conta Mais Ordenado 14,3%
Mínimo de juros devedores: não tem. Prazo mínimo e máximo não definidos. Limite 
mínimo e máximo absoluto de descoberto autorizado: €1.600 e €6.000, respectivamente. 
Vide Nota (2).

Conta Bankinter 14,4%
Mínimo de juros devedores: não tem. Prazo mínimo e máximo não definidos. Limite 
mínimo e máximo absoluto de descoberto autorizado: €2.000 e €6.000, respectivamente. 
Vide Nota (2).

Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros 
remuneratórios contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

Em caso de ultrapassagem de limite de crédito, os juros serão calculados à taxa anual nominal (TAN) constante da respectiva Ficha de Informações 
Normalizada e/ou Contrato de Facilidades de Descoberto.

As TAEG  são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o Decreto-Lei n.º 133/2009 e Instrução nº 13/2013 do Banco de 
Portugal).

Comissões por descoberto bancário: Consulte Subsecção 2.5 Descobertos bancários.

Arredondamento da taxa de juro: à 3ª casa decimal.

Cálculo de juros:o número de dias subjacentes ao cálculo de juros é de Act/360.

Regime fiscal aplicável: Imposto do Selo (4%) sobre os juros.

Qualquer reclamação relacionada com as informações que constem deste(s) quadro(s) pode ser dirigida à Provedoria do Cliente através do telefone 
800 261 820 (chamada nacional gratuita), endereço de e-mail provedoria.cliente.pt@bankinter.com ou através de carta para Praça Marquês de Pombal,
n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa.
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18.5. Descobertos Bancários

BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 11-abril-2023

(ÍNDICE)

NOTAS ESPECÍFICAS:

Nota (1)

Nota (2)

Nota (3)

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, 
n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa.

TAEG de Facilidade de Crédito de Conta B U, Conta B Dynamic, Conta B Relax, Conta Internacional e Conta B Portugal calculada com base na TAN 
apresentada, para uma utilização de € 3.200 a 3 meses.

TAEG de Facilidades de Crédito de Conta Premier calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de €3.200 a 
12 meses. 

TAEG de Facilidades de Crédito de Conta Private calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de € 1.500  a 
12 meses. 

TAEG de Facilidade de Crédito de Conta Bankinter calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de € 2.400 a 3 meses.

TAEG de Facilidades de Crédito de Conta Investimento calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de € 2.700 a 
3 meses. 

TAEG de Descoberto Ordenado associado à Conta Mais Ordenado calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 
€1.600 a 3 meses.  
                                                                                                   
TAEG de Descoberto Ordenado associado à Conta Bankinter calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de  
€2.000 a 3 meses.                                                                                                       

TAEG dos restantes Descobertos Ordenado calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de € 1.800 a 3 meses, e, se 
aplicável Solução Integrada, pressupondo a adesão à Solução Essencial, salvo quando indicado condições específicas.

Para contratos de Descoberto Ordenado com Solução Integrada activa celebrados antes da entrada em vigor do Preçário actual, é aplicável a TAN 
bonificada em vigor à data em que os mesmos foram celebrados. Caso se verifique o cancelamento da Solução Integrada detida, a TAN a vigorar 
para o Descoberto Ordenado passará a ser a TAN Base que esteja em vigor no Preçário Geral do Banco.
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18.6. Cartões de Crédito

Nota (1a):

Nota (1b):

Nota (1):

Nota (2):

Notas Gerais:

Condições actualmente em vigor para todas as novas aquisições.

Taxa de juro máxima aplicável a compras e transferências fracionadas.

Arredondamento da taxa de juro: à milésima.

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, 
n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa.

TAEG calculada com base na TAN apresentada, para um limite de crédito de 3.000 Euros com reembolso em prestações mensais 
constantes de capital, a que acresce juros e outros encargos, num prazo de 12 meses. No caso do cartão Bankinter Consumer 
Finance Platinum, o exemplo refere-se a uma utilização de crédito de 5.000 Euros. 
Convenção de cálculo de juros: 30/360

Bankinter Consumer Finance Platinum
(BKCF Platinum) 
(Cartão Dual Multibanco/Visa)

13,60% 16,9% (1b) Ver Nota (1).

Bankinter Consumer Finance BK Power
(BKCF BK Power) 
(Cartão Visa)

16,40% 16,9% (1a) Ver Nota (1).

Bankinter Consumer Finance Premier
(BKCF Premier) 
(Cartão Visa)

15,20% 16,9% (1b) Ver Nota (1).

TAEG calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 1.500 Euros com reembolso em prestações 
mensais constantes de capital, a que acresce juros, e outros encargos, num prazo de 12 meses.  
Convenção de cálculo de juros: 30/360

Bankinter Consumer Finance Classic
(BKCF Classic) 
(Cartão Dual Multibanco/Visa)

14,00% 16,9% (1a) Ver Nota (1).

Bankinter Consumer Finance Gold
(BKCF Gold) 
(Cartão Dual Multibanco/Visa)

14,00% 16,9% (1b) Ver Nota (1).

Cartões de Crédito Particulares

BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 01-abril-2023

(ÍNDICE)

Taxa Anual 
Nominal 
(TAN) (2)

Taxa Anual 
Efectiva Global 

(TAEG)
Outras Condições
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18.7. Outros Créditos a Particulares

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, n.º 13, 
2.º andar, 1250-162 Lisboa.

NOTAS GERAIS:

• O Indexante resulta da média aritmética simples das cotações diárias observadas no mês anterior ao período de contagem de juros, na Base 30/360 dias, 
arredondada à milésima. Poderão ser contratados outros Indexantes solicitados pelo Cliente, desde que acordado com o Banco e expresso em Contrato. 

• As TAE são calculadas com todos os encargos incluidos de acordo com o D.L. nº 220/94 de 23 de Agosto.

• Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

NOTAS ESPECÍFICAS:Disponível para Clientes do Segmento Premier.

Com Garantia Financeira

Indexante 
Euribor 12 

meses + Spread 
de 3,5%

8,519%

Montante mínimo e máximo de € 75.001,00 e € 250.000,00, respectivamente.
Prazo mínimo e máximo de 36 e 84 meses, respectivamente.
TAE calculada para um financiamento de € 80.000,00 a 84 meses e TAN de 7,257% (resultante 
do indexante Euribor a 12 meses, do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 2023 de 
3,757%, acrescido do spread de 3,5%). Inclui Comissão de Concessão de Crédito e juros.

Mensalidade de €1.228,93 para o financiamento apresentado. 

BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 05-maio-2023

(ÍNDICE)

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

Taxa Anual 
Nominal
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva 
(TAE)

Outras Condições

Empréstimos a Taxa Variável

Sem Garantia Financeira

Indexante 
Euribor 12 

meses + Spread 
de 5,0%

10,168%

Montante mínimo e máximo de € 75.001,00 e € 250.000,00, respectivamente.
Prazo mínimo e máximo de 36 e 84 meses, respectivamente.
TAE calculada para um financiamento de € 80.000,00 a 84 meses e TAN de 8,757% (resultante 
do indexante Euribor a 12 meses, do mês de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 2023 de 
3,757%, acrescido do spread de 5,0%). Inclui Comissão de Concessão de Crédito e juros.

Mensalidade de €1.291,49 para o financiamento apresentado. 
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BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 05-maio-2023

(ÍNDICE)

• O Indexante resulta da média aritmética simples das cotações diárias observadas no mês anterior ao período de contagem de juros, na Base 30/360 dias, 
arredondada à milésima. Poderão ser contratados outros Indexantes solicitados pelo Cliente, desde que acordado com o Banco e expresso em Contrato. 

• As TAE são calculadas com todos os encargos incluidos de acordo com o D.L. nº 220/94 de 23 de Agosto.

• Fiscalidade: Imposto do Selo ao abrigo do artigo 23 da TGIS. Imposto do Selo à Taxa em Vigor sobre Juros.

• Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

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, n.º 13, 
2.º andar, 1250-162 Lisboa.

NOTAS GERAIS:

• As TAE são calculadas com todos os encargos incluidos de acordo com o D.L. nº 220/94 de 23 de Agosto.

• Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

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.

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

Taxa Anual Nominal 
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva 
(TAE)

Outras Condições

Empréstimos a Taxa Variável

Financiamento por Livrança
Indexante Euribor 12 
meses + Spread de

5,75% a 6,75%
14,013%

Montante mínimo de € 75.001,00. Montante máximo não definido.
Prazo mínimo e máximo de 30 dias e 12 meses, respectivamente.
TAE para um financiamento de 75.001 Euros, no prazo de 90 dias, calculada com 
base numa TAN de 10,507% (resultante do indexante Euribor a 12 meses, do mês 
de abril de 2023, aplicável no mês de maio de 2023 de 3,757% -  acrescido do 
spread Base de 6,75%).

NOTAS GERAIS:

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

Taxa Anual 
Nominal
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva 
(TAE)

Outras Condições

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

Sem Garantia Financeira 4,49% 4,584%

Montante mínimo e máximo de € 75.001,00 e € 250.000,00, respectivamente.
Prazo mínimo e máximo de 36 e 120 meses, respectivamente.
TAE calculada para um financiamento de € 80.000,00 a 84 meses e TAN de 4,49%, inclui juros. 

Mensalidade de €1.118,33 para o financiamento apresentado. 
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BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES)

Entrada em vigor: 05-maio-2023

(ÍNDICE)

18.7.1 Outros Créditos a Particulares - Crédito Dinâmico Premier

18.7.1. Outros Créditos a Particulares - Crédito Advisory

• O Indexante resulta da média aritmética simples das cotações diárias observadas no mês anterior ao período de contagem de juros, na Base 30/360 dias, 
arredondada à milésima. Poderão ser contratados outros Indexantes solicitados pelo Cliente, desde que acordado com o Banco e expresso em Contrato. 

• As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de Agosto.

• Fiscalidade: Imposto do Selo ao abrigo do artigo 23 da TGIS. Imposto do Selo à Taxa em Vigor sobre Juros.

• Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

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, n.º 13, 
2.º andar, 1250-162 Lisboa.

NOTAS GERAIS:

• O Indexante resulta da média aritmética simples das cotações diárias observadas no mês anterior ao período de contagem de juros, na Base actual/360 dias, 
arredondada à milésima. Poderão ser contratados outros Indexantes solicitados pelo Cliente, desde que acordado com o Banco e expresso em Contrato. Os 
juros serão calculados dia a dia sobre o capital em cada momento em dívida, utilizando, para efeitos de Base de cálculo, a Convenção Actual/360, sendo 
ponderados (no numerador) o número efectivo de dias decorridos entre cada um dos períodos de contagem de juros.

• As TAE são calculadas com todos os encargos incluidos de acordo com o D.L. nº 220/94 de 23 de Agosto.

• Fiscalidade: Imposto do Selo ao abrigo do artigo 23 da TGIS. Imposto do Selo à Taxa em Vigor sobre Juros.

• Em caso de mora no pagamento de qualquer obrigação pecuniária os juros moratórios serão calculados à taxa em vigor para os juros remuneratórios 
contratuais, acrescida de uma sobretaxa de mora de 3% (três por cento).

Taxa Anual Nominal 
(TAN)

Taxa Anual 
Efectiva 
(TAE)

Outras Condições

Empréstimos a Taxa Variável

Crédito Advisory
Indexante Euribor 12 
meses + Spread de

2%
5,911%

Montantes e Prazos, mínimos e máximos, respectivamente, não definidos.
TAE para um financiamento de 500.000 Euros, no prazo de 90 dias, calculada com 
base numa TAN de 5,757% (resultante do indexante Euribor a 12 meses, do mês de 
abril de 2023, aplicável no mês de maio de 2023 de 3,757% - acrescido do spread de 
2% e pressupondo a utilização integral do limite máximo de crédito Advisory pelo 
prazo de 3 meses."       

NOTAS GERAIS:

Taxa Anual 
Nominal Bruta 

(TANB)

Taxa Anual 
Efectiva 
(TAE)

Outras Condições

Empréstimos a Taxa Variável

Com Garantia Exclusivo 
Penhor Financeiro

Indexante 
Euribor 12 

meses + Spread 
de 1,25% a 

1,50%

5,870%

Montante mínimo de € 75.001,00. Montante máximo não definido.
Prazo dependente do tipo degarantia financeira associada, idade do Cliente mais prazo não 
ultrapasse os 75 anos. 
Prazo mínimo não definido.

[[1] TAE para um financiamento de 80.000,00 Euros, para prazo indeterminado, calculada com 
base numa  TAN de 5,257% (resultante do indexante Euribor a 12 meses, do mês de abril de 
2022, aplicável no mês de maio de 2023, de 3,757%, acrescido do spread de 1,5%).
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