PEDIDO DE CRÉDITO HABITAÇÃO

Balcão:

BANCO SANTANDER TOTTA S.A. – Capital Social: 1.256.723.284 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 – Sede Social: Rua do Ouro, n.º 88 – 1100-063 LISBOA



-

Identificação do(s) Proponentes

1º
2º

Empréstimo com Fiadores:



Não

Dados do Empréstimo

Valor de aquisição do imóvel:

€

Montante empréstimo:

€

Prazo:

(anos)
€

Valor estimado de avaliação do imóvel:
Finalidade:

Aquisição

Transferência

Obras

Auto-Construção

Outra

Se finalidade Obras, por favor descreva os trabalhos a realizar:

€

Orçamento (preencher caso a finalidade seja Obras ou Auto-construção)
Ocupação:

Habitação Própria

Regime de Crédito:
BST-IE-50008097 (20/07/2020)

Sim

Geral

Permanente

Secundária

Outra

Deficiente

Bonificado

Jovem Bonificado

Tipo de Taxa de Juro:

Variável (durante todo o prazo)

Período de utilização:

Sim

Fixa por

anos

Não

Se escolheu sim, indique o prazo pretendido:

meses
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DECLARAÇÕES

BST-IE-50008097 (20/07/2020)

BANCO SANTANDER TOTTA S.A. – Capital Social: 1.256.723.284 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 – Sede Social: Rua do Ouro, n.º 88 – 1100-063 LISBOA

O(s) Proponente(s) declara(m):
i) Assumir inteira responsabilidade pela veracidade, atualidade e completude dos seus dados e dos
documentos entregues;
ii) Que, com vista à obtenção de uma resposta a este pedido de crédito, autoriza(m) o Banco Santander
Totta S.A. (o "Banco") a:

Debitar a minha (nossa) conta de depósitos à ordem aberta/a abrir junto do Banco, por todas as
despesas inerentes a este pedido de crédito e à formalização do empréstimo, caso este venha a ser
contratado, em que o Banco comprovadamente incorra, incluindo: (i) despesas de avaliação, dossier e
vistoria do imóvel; (ii) despesas decorrentes da obtenção de documentos, registos, cancelamento de
anteriores ónus ou encargos; (iii) comissões, despesas, emolumentos, taxas, impostos, prémios de
seguros e demais encargos devidos.
Recolher dados pessoais relativos à saúde do(s) Proponente(s), exclusivamente para transmissão à
Aegon Santander Portugal Vida, S.A.
Os dados pessoais relativos à saúde do(s) Proponente(s) serão tratados por ou sob a responsabilidade
de profissionais obrigados a sigilo e exclusivamente na medida do necessário à contratação de seguro
de vida associado ao crédito pretendido.
iii) Que, caso este pedido de crédito venha a ser aprovado pelo Banco e o(s) Proponente(s) pretenda(m)

contratar o empréstimo, autoriza(m) desde já o Banco para, na estrita medida do necessário, contactar
qualquer entidade pública e/ou privada, com vista a obter qualquer documento e/ou informação
considerados necessários à formalização do empréstimo, com exclusão dos atos que, pela sua natureza,
tenham de ser praticados pelo(s) Proponente(s) ou por pessoa devidamente mandatada para o efeito

INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DOS DADOS
O Banco, com sede na Rua Áurea n.º 88, 1100-063 LISBOA, registado na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500844321, com o capital
social de 1.256.723.284,00 euros, é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais referidos neste
documento.
O Banco pode ser contactado na Rua da Mesquita, 6, 1070-238 Lisboa.
O Encarregado de Proteção de Dados do Banco poderá ser contactado na referida morada e através do
seguinte endereço de correio eletrónico: privacidade@santander.pt.
O Banco procederá ao tratamento dos dados pessoais constantes deste documento, dos demais
documentos entregues para efeitos de suporte e informação relativa à relação contratual, quando aplicável,
ou a que seja relevante para a análise deste pedido (nomeadamente dados relativos à situação profissional,
rendimentos e encargos), bem como daqueles dados que recolhe indiretamente, nos termos da lei aplicável,
junto da Central de Responsabilidades de Crédito, exclusivamente para a análise, apreciação e tomada de
decisão pelo Banco que decorram deste pedido de crédito, sem prejuízo do disposto na cláusula 30.ª das
Condições Gerais de Abertura de Conta, aplicáveis ao(s) Proponente(s) que seja(m) Cliente(s) do Banco.
Os dados constantes deste pedido poderão ser utilizados para definição de perfis, nomeadamente, para fins
de avaliação da solvabilidade no âmbito da avaliação do pedido de crédito que, todavia, nunca é
exclusivamente automática.
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O fundamento jurídico do tratamento dos dados é a execução de diligências pré-contratuais a pedido do(s)
Proponente(s) titular(es) dos dados. Caso não forneça os dados necessários, o Banco não poderá dar
seguimento ao seu pedido.
Os dados serão conservados pelo período de tempo necessário à finalidade do tratamento e posteriormente
eliminados no prazo de 6 meses, caso não seja estabelecida qualquer relação comercial com o Banco,
salvo se, por exigência legal ou regulamentar ou para defesa ou exercício de direitos, designadamente em
sede de eventuais processos judiciais, estiver legitimada a sua conservação por prazo mais alargado.
Assistem ao(s) Proponente(s) os direitos previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados,
nomeadamente o direito de solicitar ao Banco o acesso aos dados que lhe(s) digam respeito, à sua
retificação e ao seu apagamento, direitos estes que pode(m) exercer junto do Responsável para a morada
supra indicada.
Quando os dados sejam tratados com base no consentimento do seu titular, assiste a este o direito de
retirar o consentimento prestado, sem que tal comprometa a licitude dos tratamentos efetuados até então.
Sendo o pedido de crédito aprovado e aberta junto do Banco uma conta de depósitos à ordem, os dados
constantes deste pedido serão utilizados para esse efeito, com todos os demais que venham a ser
solicitados.
Ao(s) Proponente(s) assiste ainda o direito de apresentar reclamações relacionadas com o incumprimento
das obrigações em matéria de proteção de dados à Comissão Nacional da Proteção de Dados.
O Banco respeita e protege a confidencialidade de todas as informações relativas ao(s) Proponente(s).
Em complemento ao atrás referido, informa-se que as Condições Gerais de Abertura de Conta encontramse disponíveis para consulta em www.santander.pt.

Data:

Assinatura(s) dos Proponente(s):

1º

BST-IE-50008097 (20/07/2020)

2º
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