Nº PEDIDO:

FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA EM MATÉRIA DE CRÉDITO AOS
CONSUMIDORES – GERAL INFORMAÇÃO PRÉ-CONTRATUAL
A. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
1. Identificação da instituição de crédito
1.1. Denominação

Financeira El Corte Ingles Portugal, S.F.C., S.A. (”Financeira”)
NIF. 513 755 292

1.2. Endereço

Av. António Augusto de Aguiar, 31 – Lisboa

1.3. Contactos

707 211 711
servico_clientes@elcorteingles.pt

2. Identificação do mediador de crédito
2.1. Denominação

Não Aplicável

2.2. Endereço
2.3. Contactos
2.4. Tipo de mediador
3. Data da FIN

B. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO
1. Tipo de crédito
1.1. Designação comercial do produto

Cartão de Crédito El Corte Ingles

1.2. Categoria

Cartão de crédito sem período de free-float (ou seja, com pagamento de juros
desde a data da compra, excepto para reembolsos de 100% do montante indicado
no final do mês).

2. Montante total do crédito
Montante total do crédito

€ 600,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00 € 2.500,00

O limite de crédito será sempre solicitado pelo cliente e aprovado pela Financeira tendo em conta nomeadamente a capacidade
financeira e as preferências do Titular e constará da comunicação que acompanha a entrega do Cartão ao Titular do Cartão.
3. Condições de utilização
A utilização poderá ser efectuada até ao limite do crédito fixado, para aquisição de quaisquer bens e serviços comercializados em
estabelecimentos comerciais aderentes à Financeira, após aprovação do pedido de crédito, consubstanciado no cartão de
crédito.
4. Duração do contrato (meses)
Contrato de duração indeterminada.
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5. Reembolso do crédito
5.1. Modalidade de reembolso

Normal: prestações de capital, juros e impostos aplicáveis.

5.2. Regime de prestações

Pagamento Total Fim do Mês / Pagamento Percentagem do Crédito Utilizado / Pagamento
Quantidade Fixa Mensal / Plano Personalizado de Pagamento
Fim do Mês – pagamento total do capital em dívida / Percentagem do crédito Utilizado –
pagamento de percentagem do capital em dívida a ser definido entre ambas as partes /
Quantidade fixa mensal - pagamento de uma quantidade fixa mensal a ser definido entre
ambas as partes /Plano Personalizado de Pagamento – prestações constantes, mensais
entre 1 e 36 (um e trinta e seis), com comissões de abertura, desde 1,00€ até 12,00€, sobre o
valor do PPP utilizado no modelo de prestações sem juros.

5.3. Montante da prestação

O montante será calculado em função da Modalidade de reembolso pretendido, sendo a data
prevista para a mesma fixada pela Instituição. Na modalidade de Pagamento total fim do mês
não há lugar a cobrança de juros nem encargos. Para pagamentos fraccionados o valor será
calculado acrescido dos encargos (juros, comissões e impostos). O cálculo dos juros é feito
pela convenção actual/360. Sempre que o montante em dívida for inferior a €50,00, o valor
dessa mensalidade será substituído pelo pagamento integral da dívida. A prestação mínima
são 50,00€. No caso do Plano Personalizado de Pagamento, com valor mínimo de30,00€, a
parte do reembolso relativa ao mesmo, cumulará ao montante devido pela outra modalidade
de pagamento escolhida pelo Titular do Cartão e aceite pela Financiera.

5.4. Número de prestações
(se aplicável)

Não aplicável, excepto na modalidade PPP.

5.5. Periodicidade da prestação

Mensal.

5.6. Imputação (se aplicável)

Os pagamentos são imputados ao valor em dívida pela seguinte ordem: valor correspondente
a impostos, encargos, penalizações, juros e capital.
Relativamente a dívidas da mesma espécie, a imputação será feita pela ordem cronológica
de lançamento.

6. Contrato coligado
6.1. Bem ou serviço

Não aplicável

6.2. Preço a pronto

Não aplicável

7. Garantias
Não aplicável
8. Reembolso antecipado
8.1. Comissão de reembolso
antecipado

Não aplicável

8.2. Condições de exercício

O consumidor tem o direito de cumprir antecipadamente, parcial ou totalmente, sem
necessidade de pré-aviso, o contrato de crédito, não lhe sendo cobrada qualquer comissão
a esse título.

C. CUSTO DO CRÉDITO
1. Taxa de juro anual nominal (TAN)
1.1. Taxa de juro nominal (TAN)

Pagamento Total Fim do Mês: 0,00%
Pagamento Percentagem do Crédito Utilizado: 12,20%
Pagamento Quantidade Fixa Mensal: 12,20%
Plano Personalizado de Pagamento: 12,20%, ou outra taxa inferior
conforme especificado separadamente. Ao Cartão poderá aplicar-se
uma TAN diferente da aqui prevista, correspondendo à taxa que se
encontrar em vigor à data da ativação do cartão em cumprimento das
taxas máximas permitidas divulgadas pelo Banco de Portugal para o
trimestre em questão, comunicadas ao Cliente no momento da
ativação do Cartão e constantes do preçário da Financeira em vigor.
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1.2. Regime de taxa de juro

Fixa

1.3. Se aplicável taxa de juro nominal fixa
1.3.1. Identificação da taxa base (se aplicável)

Não aplicável.

1.3.2. Valor da taxa base na data da FIN (se
aplicável)

Não aplicável.

1.3.3. Spread inicial (se aplicável)

Não aplicável.

1.3.4. Alteração da taxa de juro nominal
(se aplicável)

Não aplicável.

1.4. Se aplicável taxa de juro nominal variável
1.4.1. Identificação do indexante

Não aplicável.

1.4.2. Valor do indexante na data da FIN

Não aplicável.

1.4.3. Spread

Não aplicável.

1.4.4. Periodicidade de revisão da taxa

Não aplicável.

2. Taxa anual de encargos efectiva global (TAEG)
Pagamento Total Fim do Mês - Não Aplicável
Pagamento Percentagem do Crédito Utilizado - 16,07%
Pagamento Quantidade Fixa Mensal - 16,07%
Plano Personalizado de Pagamento - 16,07%
Exemplo para uma utilização do limite de crédito com reembolso em 12 (doze) pagamentos mensais, incluindo os encargos
aplicáveis e os impostos legais em vigor.
Ao Cartão poderá aplicar-se uma TAEG diferente da aqui prevista, correspondendo à taxa que se encontrar em vigor à data da
ativação do cartão em cumprimento das taxas máximas permitidas divulgadas pelo Banco de Portugal para o trimestre em
questão, comunicadas ao Cliente no momento da ativação do Cartão e constantes do preçário da Financeira em vigor.
3. Encargos incluídos na TAEG
Límite
Crédito

3.1. Valor total dos encargos para exemplos anteriores
(VTE)
3.2. Discriminação dos encargos incluídos na TAEG
3.2.1. Comissões de abertura de contrato
3.2.2. Comissões de processamento de prestações
3.2.3. Anuidades
3.2.4. Seguros exigidos (se aplicável)
3.2.5. Imposto de selo ou IVA

VTE

600 €

1.000 € 1.500 €

2.000 €

2.500 €

48,72 € 81,21 € 121,81 € 162,41 € 203,02 €

Não aplicável.
Não aplicável.
Não aplicável.
Não aplicável.
Imposto do Selo sobre Utilização de Crédito à taxa legal em vigor,
actualmente de 0,192%.
Imposto do Selo sobre Juros à taxa legal em vigor, actualmente de 4%.
Imposto do Selo sobre Comissões à taxa legal em vigor, actualmente
de 4%.

3.2.6. Comissões de mediação de crédito (se aplicável)
3.2.7. Custos conexos (se aplicável)
(i) Custos com contas de depósito à ordem
(ii) Custos com meios de pagamento
(iii) Outros custos
(iv) Condições de alteração dos custos

Não aplicável.
Não aplicável.
Não aplicável.
Não aplicável.
A Financeira comunicará todas as eventuais alterações das condições
contratuais ao Cliente, com um pré-aviso mínimo de 2 (dois) meses,
ficando este com o direito se pretender de resolver o contrato por
motivo de discordância com as alterações introduzidas.
A utilização do Cartão antes de decorrido o referido prazo, constitui
presunção de aceitação das alterações contratuais em causa.
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4. Contratos acessórios exigidos
4.1. Seguros exigidos

Não aplicável.

4.1.1. Coberturas mínimas exigidas
4.1.2. Descrição
(i)

Designação do produto

(ii) Periodicidade de pagamento
(iii) Prémio de seguro previsível
(iv) Outros custos do seguro
4.2. Outros contratos exigidos
5.

Não aplicável

Montante total imputado ao consumidor

Não aplicável
6. Custos notariais
Não aplicável.
7. Custos por falta de pagamento
7.1. Taxa de juro de mora

Taxa remuneratória acrescida de sobretaxa de 3%.

7.2. Regras de aplicação da taxa de juro de mora

Em caso de mora das quantias devidas pela utilização co Cartão, serão
devidos juros moratórios, contados dia a dia e calculados sobre a
quantia em dívida desde a data da constituição em mora.
4% (quatro por cento) da importância vencida, com um mínimo de 12€ e
um máximo de 150€.
O incumprimento da falta de pagamento derivado deste contrato por
parte do Titular ou Co-Titulares, facultará à Financeira a possibilidade
de suspender a utilização do cartão, rever o limite de crédito e de
comunicar o facto à Central de Responsabilidades de Crédito gerida
pelo Banco de Portugal e à Credinformações.

7.3. Outros encargos (se aplicável)
7.4. Consequências da falta de pagamento (se aplicável)

D. OUTROS ASPECTOS JURÍDICOS
1. Direito de revogação
O consumidor tem o direito de revogar o contrato de crédito no prazo de 14 (catorze) dias de calendário, sem necessidade de
invocar qualquer motivo, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de Junho.
2. Rejeição de pedido de crédito
O consumidor tem direito a ser informado, imediata, gratuita e justificadamente, do resultado da consulta de uma base de dados
para verificação da sua solvabilidade, se o pedido de crédito for rejeitado com fundamento nessa consulta, excepto se tal
comunicação for proibida pelo direito comunitário ou se for contrária aos objectivos da ordem pública ou da segurança pública.

3.

Cópia do contrato

O consumidor tem direito de, a pedido, obter gratuitamente uma cópia da minuta do contrato de crédito, excepto se no momento em
que é feito o pedido, o credor não estiver disposto a proceder à celebração desse contrato de crédito com o consumidor.

4.

Prazo das condições da FIN

As informações constantes deste documento são válidas durante 30 dias.

Recebi cópia igual.

FINANCEIRA EL CORTE INGLÉS PORTUGAL, S.F.C., S.A. / com sede na Avenida António Augusto de Aguiar, nº 31, 1069-413 Lisboa
NIPC 513755292. Capital Social 7.500.000 €. / Matriculada na Conservatória do Registro Comercial de Lisboa - Sob o nº 513755292.
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