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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

18.2. Crédito pessoal

Notas Gerais

(v)

Notas Específicas

(iv) As taxas apresentadas são representativas.

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

(1)

(2) TAEG calculada com base numa TAN de 11,650% para um crédito de 5.000€ em 84 meses/7 anos, sem seguro de vida e
imposto do selo financiado. 

(3) TAEG calculada com base numa TAN de 4,700% para um crédito de 5.000€ em 84 meses/7 anos, sem seguro de vida e
imposto do selo financiado.

TAEG calculada com base numa TAN de 11,650% para um crédito de 5.000€ em 84 meses/7 anos, sem seguro de vida e
imposto do selo financiado. 

Crédito Pessoal Direto
Finalidade lar, consolidado, obras, 
sem finalidade específica e outras 
finalidades

Taxa Anual Nominal 
(TAN)

Taxa Anual Efectiva Global 
(TAEG) Outras condições

Cálculo de juros: juros calculados com base na convenção Actual/360, conforme disposto na alínea c) da Parte I do Anexo 
I do DL nº 133/2009

Crédito Pessoal Intermediado
Finalidade lar, sem finalidade 
específica e outras finalidades

0,000% a 11,750% 13,4%
3 a 120 Meses
200€ a 75.000€

(2)

Crédito pessoal:
Sem Finalidade Específica
Finalidade Lar
Finalidade Consolidado
Finalidade Educação, Saúde e Energias Renováveis
Finalidade Obras
Outras Finalidades

6,000% a 11,750% 13,4%
6 a 120 Meses

1.000€ a 75.000€
(1)

(i)

Crédito Pessoal Intermediado
Finalidade Educação, Saúde e 
Energias Renováveis

0,000% a 4,700% 5,5%
6 a 84 Meses

750€ a 30.000€
(3)

Arredondamento da taxa de juro: TAN arredondada à milésima, de acordo com o artigo 3º do DL 171/2007 de acordo com 
alínea d) da Parte I do Anexo I do DL nº 133/2009.

Empréstimos a taxa fixa
Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) >=  200,00€ e =< 75.000,00€

(ii)

Regime fiscal aplicável: Acresce Imposto do Selo de 4% sobre os juros(iii)
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

18.3. Crédito automóvel

3,300% a 4,872%

Locação Financeira ou  Aluguer de Longa Duração (ALD) c/ opção ou obrigação de compra: Novos
Locação Financeira ou  Aluguer de Longa Duração (ALD) c/ opção ou obrigação de compra: Usados

6 a 84 Meses
3.500€ a 75.000€ (4)

Crédito com reserva de propriedade e outros: novos
Crédito com reserva de propriedade e outros: usados
Crédito com reserva de 
propriedade e outros:

5,0% 6 a 84 Meses
3.500€ a 75.000€ (3)Novos

Crédito com reserva de propriedade e outros: novos
Crédito com reserva de propriedade e outros: usados
Crédito com reserva de 
propriedade e outros:

Empréstimos a taxa variável
Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) >=  200,00€ e =< 75.000,00€

Empréstimos a taxa fixa
Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) >=  200,00€ e =< 75.000,00€

Locação Financeira ou  Aluguer de Longa Duração (ALD) c/ opção ou obrigação de compra: Novos
Locação Financeira ou  Aluguer de Longa Duração (ALD) c/ opção ou obrigação de compra: Usados

5,0%

Usados

Novos

Novos

Usados 3,300% a 10,750% 12,2% 12 a 120 Meses
1.250€ a 75.000€ (8)

Euribor 3 meses + Spread     
3,625% a 5,197%

Locação Financeira e ALD:

Empréstimos a taxa fixa
Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) >=  200,00€ e =< 75.000,00€

Euribor 3 meses + Spread     
3,625% a 6,247% 6,1% 6 a 84 Meses

3.500€ a 75.000€ (2)

9,7%

3,300% a  5,922%

Empréstimos a taxa variável
Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) >=  200,00€ e =< 75.000,00€

Taxa Anual Nominal 
(TAN)

Taxa Anual Efectiva Global 
(TAEG) Outras condições

6,1%

3,300% a 8,600%

Locação Financeira e ALD:

12 a 120 Meses
1.250€ a 75.000€ (7)

Novos Euribor 3 meses + Spread     
3,625% a 8,925% 9,7% 12 a 120 Meses

1.250€ a 75.000€ (5)

Usados Euribor 3 meses + Spread     
3,625% a 11,075%

6 a 84 Meses
3.500€ a 75.000€ (1)

12,2% 12 a 120 Meses
1.250€ a 75.000€ (6)

Usados
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

Notas Gerais

(v)

Notas Específicas

(4) TAEG calculada com base numa TAN de 5,922% para um Leasing de 15.000€, sem entrada inicial e valor residual de 2%,
84 meses/7anos. Sem comissão bancária inicial e sem comissão de processamento, incluindo IVA à taxa legal em vigor
(23%).

(iii)

(ii) Cálculo de juros: juros calculados com base na convenção Actual/360, conforme disposto na alínea c) da Parte I do Anexo 
I do DL nº 133/2009
Indexante: nos empréstimos a taxa variável, a Euribor utilizada corresponde à média aritmética simples das taxas Euribor 
1, 3, 6 ou 12 meses que vigoraram nos dias úteis do mês (de calendário) anterior

(1) TAEG calculada com base numa TAN de 4,872% (indexante Euribor a 3 meses e spread de 5,197%) para um Leasing de
15.000€, sem entrada inicial e valor residual de 2%, 84 meses/7anos. Sem comissão bancária inicial e sem comissão de
processamento, incluindo IVA à taxa legal em vigor (23%).

(2) TAEG calculada com base numa TAN de 5,922% (indexante Euribor a 3 meses e spread de 6,247%) para um Leasing de
15.000€, sem entrada inicial e valor residual de 2%, 84 meses/7anos. Sem comissão bancária inicial e sem comissões de
processamento, incluindo IVA à taxa legal em vigor (23%).

(3) TAEG calculada com base numa TAN de 4,872% para um Leasing de 15.000€, sem entrada inicial e valor residual de 2%,
84 meses/7anos. Sem comissão bancária inicial e sem comissão de processamento, incluindo IVA à taxa legal em vigor
(23%).

(i) Arredondamento da taxa de juro: TAN arredondada à milésima, de acordo com o artigo 3º do DL 171/2007 de acordo com 
alínea d) da Parte I do Anexo I do DL nº 133/2009.

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

Regime fiscal aplicável: Acresce Imposto do Selo de 4% sobre os juros
(iv) As taxas apresentadas são representativas.

(5) TAEG calculada com base numa TAN de 8,600% (indexante Euribor a 3 meses e spread de 8,925%) para um crédito de
15.000€, sem entrada inicial, a 120 meses/10 anos. Sem comissão bancária inicial e sem comissões de processamento,
imposto do selo financiado.

(6) TAEG calculada com base numa TAN de 10,750% (indexante Euribor a 3 meses e spread de 11,075%) para um crédito
de 15.000€, sem entrada inicial, a 120 meses/10 anos. Sem comissão bancária inicial e sem comissões de
processamento, imposto do selo financiado.

(7) TAEG calculada com base numa TAN de 8,600% para um crédito de 15.000€, sem entrada inicial, a 120 meses/ 10 anos.
Sem comissão bancária inicial e sem comissões de processamento, imposto do selo financiado.

(8) TAEG calculada com base numa TAN de 10,750% para um crédito de 15.000€, sem entrada inicial, a 120 meses/10 anos.
Sem comissão bancária e sem comissões de processamento, imposto do selo financiado.
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

18.4. Linhas de crédito e contas correntes

Empréstimos a taxa fixa

Notas Gerais

(v)

Notas Específicas

Taxa Anual Efectiva Global 
(TAEG) Outras condições

(i) Arredondamento da taxa de juro: TAN arredondada à milésima, de acordo com o artigo 3º do DL 171/2007 de acordo com 
alínea d) da Parte I do Anexo I do DL nº 133/2009.

(ii) Cálculo de juros: juros calculados com base na convenção Actual/360, conforme disposto na alínea c) da Parte I do Anexo 
I do DL nº 133/2009

Cartão La Redoute+ 12.850% 15.9% Prazo Indeterminado (1)
500€ a 1.500€

Linha de Crédito:

Taxa Anual Nominal (TAN)

Linhas de Crédito:  Cartão La Redoute+

(1) TAEG aplicável à modalidade de utilização designada por Conta Permanente, calculada com base numa TAN de 12,850%
para um crédito de 1.500,00€ em 12 meses. Sem adesão ao Seguro Facultativo.

(iii) Regime fiscal aplicável: Acresce Imposto do Selo de 4% sobre os juros
(iv) As taxas apresentadas são representativas.

As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o 
Decreto-Lei nº 133/2009 e Instrução 13/2013 do Banco de Portugal).
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

18.7. Outros créditos a particulares

18.7.1. Crédito Pessoal - Lar e Outras Finalidades

Empréstimos a taxa fixa

Notas Gerais

(v)

Notas Específicas

22.9% 5 meses
<200€ (1)

Outras condições

Lar e outras finalidades 0,000%

Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) <  200,00€ e > 75.000,00€:
Crédito Pessoal 

Taxa Anual Nominal 
(TAN)

Taxa Anual Efectiva
 (TAE)

(i) Arredondamento da taxa de juro: TAN arredondada à milésima, de acordo com o Decreto-Lei nº 220/94

(iii) Regime fiscal aplicável: Acresce Imposto do Selo de 4% sobre os juros
(iv) As taxas apresentadas são representativas.

As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o Decreto-
Lei nº 220/94).

(1) TAE calculada com base numa TAN de 0,000%, para um crédito de 175€ a 5 meses, 5% despesas pagas ao Parceiro
calculadas sobre o valor do crédito, sem seguro de protecção ao crédito e Imposto do Selo financiado.
As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o Decreto-
Lei nº 220/94).

(ii) Cálculo de juros: juros calculados com base na convenção Actual/360, de acordo com o Decreto-Lei nº 220/94



Banco Credibom, S.A. Taxas de Operações de Crédito/ Particulares - Pág. 6 / 6

BANCO CREDIBOM, SA Entrada em vigor: 01-06-2018

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)

18.7.2. Crédito Automóvel

Empréstimos a taxa variável

Empréstimos a taxa fixa

Empréstimos a taxa variável

Empréstimos a taxa fixa

Notas Gerais

(v)

Notas Específicas

Crédito com reserva de 
propriedade e Outros: Novos e 
Usados

3,300% a 21,939% 11.3% 12 a 120 Meses
> 75.000€ (4)

Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) > 75.000,00€:
Crédito com reserva de propriedade e Outros: Novos e Usados
Crédito com reserva de 
propriedade e Outros: Novos e 
Usados

Euribor 3 meses + Spread     
3,625% a 22,264%

(3) TAE calculada com base numa TAN de 10,226% (indexante Euribor a 3 meses e spread de 10,551%) para um crédito de
76.000€ a 120 meses/10 anos. Sem comissão bancária e sem comissões de processamento, imposto do selo financiado.

11,3% 12 a 120 Meses
> 75.000€ (3)

Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) > 75.000,00€:
Crédito com reserva de propriedade e Outros: Novos e Usados

(i) Arredondamento da taxa de juro: TAN arredondada à milésima, de acordo com o Decreto-Lei nº 220/94
(ii) Cálculo de juros: juros calculados com base na convenção Actual/360, de acordo com o Decreto-Lei nº 220/94

Indexante: nos empréstimos a taxa variável, a Euribor utilizada corresponde à média aritmética simples das taxas Euribor 
1, 3, 6 ou 12 meses que vigoraram nos dias úteis do mês (de calendário) anterior

(4) TAE calculada com base numa TAN de 10,226% para um crédito de 76.000€ a 120 meses/10 anos. Sem comissão 
bancária e sem comissões de processamento, imposto do selo financiado.

(iii) Regime fiscal aplicável: Acresce Imposto do Selo de 4% sobre os juros
(iv) As taxas apresentadas são representativas.

As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o Decreto-
Lei nº 220/94).

(1) TAE calculada com base numa TAN de 8,522% (indexante Euribor a 3 meses e spread de 8,847%) para um Leasing de
76.000€, sem entrada inicial e valor residual de 2%, 84 meses/7anos. Sem comissão bancária inicial e sem comissão de
processamento, incluindo IVA à taxa legal em vigor (23%).

(2) TAE calculada com base numa TAN de 8,522% para um Leasing de 76.000€, sem entrada inicial e valor residual de 2%, 
84 meses/7anos. Sem comissão bancária inicial e sem comissão de processamento, incluindo IVA à taxa legal em vigor 
(23%).

Locação financeira e ALD Euribor 3 meses + Spread     
3,625% a 8,847% 8,9% 6 a 84 Meses

> 75.000€ (1)

6 a 84 Meses
> 75.000€ (2)

Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) > 75.000,00€:
Locação Financeira e ALD: Novos e Usados

Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) > 75.000,00€:
Locação Financeira e ALD: Novos e Usados
Locação financeira e ALD 3,300% a 8,522% 8,9%

Taxa Anual Efectiva
 (TAE) Outras condiçõesTaxa Anual Nominal 

(TAN)
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

20.1. Linhas de crédito e contas correntes

Notas Gerais

(v)

Notas Específicas

As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o Decreto-
Lei nº 220/94).

(1) TAE calculada com base numa TAN de 7,675% (Euribor 3 meses e spread de 8,000%), para um crédito de 50.000€ a 6
meses.

(2) TAE calculada com base numa TAN de 7,675% (Euribor 3 meses e spread de 8,000%), para um crédito de 50.000€ a 3
meses.

(ii) Cálculo de juros: juros calculados com base na convenção Actual/360, de acordo com o Decreto-Lei nº 220/94
Indexante: nos empréstimos a taxa variável, a Euribor utilizada corresponde à média aritmética simples das taxas Euribor 
1, 3, 6 ou 12 meses que vigoraram nos dias úteis do mês (de calendário) anterior

(iii) Regime fiscal aplicável: Acresce Imposto do Selo de 4% sobre os juros
(iv) As taxas apresentadas são representativas.

Conta Corrente  7,675% 7,8% 12 Meses
=< 1.000.000 (1)

Abertura de Crédito c/ 
antecipação de fundos  7,675% 7,8% 12 Meses

=< 1.000.000 (1)

Taxa Anual Nominal (TAN) Taxa Anual Efectiva (TAE) Outras condições

Linhas de crédito/Contas correntes
Conta Corrente / Abertura de Crédito com Antecipação de  Fundos / Abertura de Crédito de Existências “Stocks ”

Empréstimos a taxa variável
Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) =< 1.000.000,00€

Abertura de Crédito de 
Existências “Stocks ”- veículos  7,675% 7,9% 12 Meses

=< 1.000.000 (2)

(i) Arredondamento da taxa de juro: TAN arredondada à milésima, de acordo com o Decreto-Lei nº 220/94
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

20.4. Outros créditos

20.4.1. Crédito Pessoal - Lar e Outras Finalidades

Empréstimos a taxa fixa

Notas Gerais

(v)

Notas Específicas
TAE calculada com base numa TAN de 12,000%, para um crédito de 5.000€ a 60 meses, sem seguro de protecção ao
crédito e imposto de selo financiado.

(i) Arredondamento da taxa de juro: TAN arredondada à milésima, de acordo com o Decreto-Lei nº 220/94
(ii) Cálculo de juros: juros calculados com base na convenção Actual/360, de acordo com o Decreto-Lei nº 220/94

(iii) Regime fiscal aplicável: Acresce Imposto do Selo de 4% sobre os juros
(iv) As taxas apresentadas são representativas.

As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o Decreto-
Lei nº 220/94).

(1)

Taxa Anual Nominal 
(TAN) Taxa Anual Efectiva (TAE) Outras condições

Lar e outras finalidades 3 a 120 Meses
200€ a 75.000€ (1)

Crédito Pessoal 

0,000% a 12,100% 13,5%
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

20.4.2. Crédito Automóvel

Notas Gerais

(v)

Notas Específicas

(4) TAE calculada com base numa TAN de 10,226% para um crédito de 15.000€ a 120 meses/10 anos. Sem comissão 
bancária e sem comissões de processamento, imposto do selo financiado.

(1) TAE calculada com base numa TAN de 8,522% (indexante Euribor a 3 meses e spread de 8,847%) para um Leasing de
15.000€, sem entrada inicial e valor residual de 2%, 84 meses/7anos. Sem comissão bancária inicial e sem comissão de
processamento, incluindo IVA à taxa legal em vigor (23%).

(2) TAE calculada com base numa TAN de 8,522% para um Leasing de 15.000€, sem entrada inicial e valor residual de 2%, 
84 meses/7anos. Sem comissão bancária inicial e sem comissão de processamento, incluindo IVA à taxa legal em vigor 
(23%).

(3) TAE calculada com base numa TAN de 10,226% (indexante Euribor a 3 meses e spread de 10,551%) para um crédito de
15.000€ a 120 meses/10 anos. Sem comissão bancária e sem comissões de processamento, imposto do selo financiado. 

(iii) Regime fiscal aplicável: Acresce Imposto do Selo de 4% sobre os juros
(iv) As taxas apresentadas são representativas.

As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos, nomeadamente seguros obrigatórios (de acordo com o Decreto-
Lei nº 220/94).

(i) Arredondamento da taxa de juro: TAN arredondada à milésima, de acordo com o Decreto-Lei nº 220/94

Crédito com reserva de propriedade e Outros: Novos e Usados
Crédito com reserva de 
propriedade e Outros: Novos e 
Usados

Euribor 3 meses + Spread     
3,625% a 22,264% 11.3% 12 a 120 Meses

1.250€ a =< 1.000.000€ (3)

Crédito com reserva de propriedade e Outros: Novos e Usados
Crédito com reserva de 
propriedade e Outros: Novos e 
Usados

3,300% a 21,939% 11.3% 12 a 120 Meses
1.250€ a =< 1.000.000€ (4)

Empréstimos a taxa variável
Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) =< 1.000.000,00€

Empréstimos a taxa fixa
Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) =< 1.000.000,00€

Empréstimos a taxa variável
Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) =< 1.000.000,00€

Empréstimos a taxa fixa
Créditos com montantes financiados (montante total de crédito) =< 1.000.000,00€

Outras condições

Locação Financeira e ALD: Novos e Usados

Locação Financeira e ALD: Novos e Usados

Locação financeira e ALD Euribor 3 meses + Spread     
3,625% a 8,847% 8,9% 6 a 84 Meses

3.500€ a =< 1.000.000€ (1)

Taxa Anual Nominal 
(TAN)

Taxa Anual Efectiva
 (TAE)

(ii) Cálculo de juros: juros calculados com base na convenção Actual/360, de acordo com o Decreto-Lei nº 220/94
Indexante: nos empréstimos a taxa variável, a Euribor utilizada corresponde à média aritmética simples das taxas Euribor 
1, 3, 6 ou 12 meses que vigoraram nos dias úteis do mês (de calendário) anterior

Locação financeira e ALD 3,300% a 8,522% 8,9% 6 a 84 Meses
3.500€ a =< 1.000.000€ (2)
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