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

20.1. Linhas de crédito e contas correntes

[Empréstimos a taxa variável]

Conta Corrente Advance Euribor a 12 Meses + Spread 
[4,500% a 6,500%]  [ 13,090%, a 15,373% ]

 Prazo: até 6 meses 
automaticamente renovável por 

periodos iguais sucessivos
Carência até: n.a.

Montante até: 50.000 €
Vide  (1h)

Conta Corrente Euribor a 12 Meses + Spread 
[3,750% a 6,500%]  [ 11,591%, a 14,692% ]

 Prazo: até 6 meses 
automaticamente renovável por 

periodos iguais sucessivos
Carência até: n.a.
Montante até: n.a.

Vide  (1g)

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

Linha Capitalizar 2018 - Micro 
e Pequenas Empresas

Euribor a 12 Meses + Spread 
máximo [3,230%]  7,415%.

 Prazo: até  6 anos
Carência até: 12 meses

Montante até: 50.000 € para 
Micro, 100.000€ para PME 

Vide  (1a)

Linha Capitalizar 2018 - 
Industria 4.0 / Apoio à 

Digitalização

Euribor a 12 M + Spread [1,950% 
a 3,250%]  [ 5,943%, a 7,312% ]

 Prazo: até 4 anos
Carência até: 12 meses

Montante até: 1.000.000€ 
(1.500.000 se PME Líder)

Vide  (1f)

Linha Capitalizar 2018- Linha 
Investimento P2020

Euribor a 12 M + Spread [2,060% 
a 3,375%]  [ 6,072%, a 7,457% ]

 Prazo: até 10 anos
Carência até: 36 meses

Montante até: 1.500.000€ 
(2.000.000 se PME Líder)

Vide  (1d)

Linha Capitalizar 2018 - Linha 
Investimento Geral

Euribor a 12 M + Spread [2,180% 
a 3,563%]  [ 6,184%, a 7,643% ]

 Prazo: até 10 anos
Carência até: 36 meses

Montante até: 1.500.000€ 
(2.000.000 se PME Líder)

Vide  (1e)

Linha Capitalizar 2018 - 
Fundo Maneio 

Euribor a 12 M + Spread [1,928% 
a 3,278%]  [ 5,909%, a 7,328% ]

 Prazo: até 4 anos
Carência até: 6 meses

Montante até: 1.000.000€ 
(1.500.000 se PME Líder)

Vide  (1b)

Linha Capitalizar 2018 - Linha 
Crédito Tesouraria

Euribor a 12 M + Spread [1,943% 
a 3,278%]  [ 6,670%, a 8,083% ]  
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)
20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)

[Empréstimos a taxa variável]

Investe RAM 2020 Euribor a 12 Meses + Spread 
máximo [3,400%]  [ 7,387%]

 Prazo: até 6 anos ≤ 250.000 €
10 anos > 250.000 €

Carência até: 12 meses ≤ 
250.000 €

18 meses > 250.000 €
Montante até: 4.250.000 €

Vide  (1n)

Conta Corrente Adiantamento 
de Reembolso de IVA

Euribor a 6 Meses + Spread 
máximo [3,250%]  13,435%.

 Prazo: até 12 meses 
automaticamente renovável por 

periodos iguais sucessivos
Carência até: n.a.

Montante até: o menor entre 25% 
dos limites aprovados do cliente, 

ou 1/3 do IVA do ano anterior
Vide  (1i)

Conta Corrente Ordenado Euribor a 1 Mês + Spread 
[4,750% a 5,750%]  [ 11,827%, a 13,959% ]

 Prazo: até 6 meses 
automaticamente renovável por 

periodos iguais sucessivos
Carência até: n.a.

Montante até: 3 vezes a massa 
salarial do cliente.

Vide  (1j)

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

Linha de Crédito IFAP - Apoio 
ao Setor da Pesca 2014

Euribor a 12 Meses + Spread 
máximo [5,250%]  10,990%.

 Prazo: até 5 anos
Carência até: n.a.

Montante até: 752.075 €
Vide  (1m)

Linha Revitalização 
Empresarial

Euribor a 6 Meses + Spread 
máximo [4,450%]  8,189%.

 Prazo: até 4 anos
Carência até: até 6 meses

Montante até: 25% do Volume de 
Negócios do exercício anterior, 
com um máximo de 750.000 €

Vide  (1k)

Linha Apoio Empresas com 
Processo de 

Internacionalização em 
Angola

Euribor a 6 Meses + Spread 
[2,250% a 3,750%]  [ 5,903%, a 7,494% ]

 Prazo: até 2 anos
Carência até: 12 meses
Montante até: 66,6% do 

respectivo contravalor em € do 
montante depositado em Banco 

Angolano, com o máximo por 
empresa de 1.000.000 € 

(1 500 000 € para PME Líder)
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)
20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)

[Empréstimos a taxa variável]

Linha de Qualificação da 
Oferta (Turismo)

Euribor a 12 Meses + Spread 
[3,800% a 5,000%]  [ 5,087%, a 5,826% ]

 Prazo: até 15 anos
Carência até: 4 anos

Montante até:  75% do 
investimento, com limite de 

2.000.000 €
Vide  (1t)

Linha Adiantamento de 
Incentivos de Projectos 

Portugal 2020

Euribor a 6 Meses + Spread 
[4,250% a 7,000%]  [ 11,117%, a 14,211% ]

 Prazo: até 27 meses
Carência até: n.a.

Montante até: 100% do valor dos 
incentivos aprovados e ainda não 

recebidos
Vide  (1u)

Linha Adiantamento Ajudas ao 
Rendimento Agrícola

Euribor a 12 Meses + Spread 
máximo [2,000%]  6,271%.

 Prazo: até 12 meses
Carência até: n.a.

Montante até: 80% do valor das 
ajudas ao rendimento a receber 

pelo beneficiário
Vide  (1r)

Linha Crédito Curto Prazo 
IFAP

Euribor a 6 Meses (base 
(act/360)) + Spread máximo 

[3,000%]
 3,518%.

 Prazo: até 1 ano a contar da 
primeira utilização
Carência até: n.a.

Montante até: dependente da 
cultura

Vide  (1s)

Linha Apoio Desenvolvimento 
Negócio - Curto Prazo (Mútuo)

Euribor a 12 Meses + Spread 
máximo [3,750%]  10,351%.

 Prazo: até 3 anos
Carência até: n.a.

Montante até: 1.500.000 €
Vide  (1p)

Linha Apoio Desenvolvimento 
Negócio - Start Ups

Euribor a 12 Meses + Spread 
máximo [3,750%]  10,351%.

 Prazo: até 5 anos
Carência até: 12 meses

Montante até: de 50.000 € se Inv 
<150.000 € ou 100.000 € se Inv> 

150.000 €
Vide  (1q)

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

Linha Protocolada com o 
Sistema de Garantia Mútua - 

Agrogarante

Euribor a 12 Meses + Spread 
máximo [8,000%]  12,463%.

 Prazo: até 7 anos
Carência até: 2 anos

Montante até: n.a.
Vide  (1o)



Banco Santander Totta Taxas de Operações de Crédito/ Outros Clientes - Pág. 24 /34

BANCO SANTANDER TOTTA, SA Entrada em vigor: 01-mai-2023

20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)
20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)

[Empréstimos a taxa variável]

Linha Alimentação Animal 
seca 2017

Euribor a 12 Meses + Spread 
máximo [2,900%]  6,778%.

 Prazo: até 2 anos
Carência até: 12 meses
Montante até: 15.000 €

Vide  (1ac)

Linha Apoio à Tesouraria das 
Empresas afetadas pelos 

Incêndios 15 Out 2017

Euribor a 12 Meses + Spread 
[1,650% a 3,000%] na 

componente BST (53,5% do 
empréstimo)

 [ 5,500%, a 6,912% ]

 Prazo: até 4 anos
Carência até: 2 anos

Montante até: 750.000 €
Vide  (1ad)

Linha Microcrédito dos Açores Euribor a 3 Meses + Spread 
máximo [5,000%]  8,482%.

 Prazo: até 4 anos ou 5 anos ou 7 
anos dependendo do valor

Carência até: 1 ano
Montante até: 20.000 €

Vide  (1aa)

IFRRU 2020

Euribor a 12 Meses + Spread 
[2,500% a 3,500%] na 

componente BST (53,5% do 
empréstimo)

 [ 3,980%, a 3,983% ]

 Prazo: até 20 anos
Carência até: 4 anos

Montante até: 20.000.000 €
Vide  (1ab)

Linha de Crédito com Garantia 
Mútua, IFD 2016-2020 - 

Programa Capitalizar

Euribor a 12 Meses + Spread 
[1,800% a 3,400%]  [ 5,708%, a 7,536% ]

 Prazo: até 6 anos
Carência até: n.a.

Montante até: 4.250.000 € por 
empresa
Vide  (1x)

Protocolo IFAP - 
Financiamento para apoio às 

actividades do setor agrícola e 
florestal

Euribor a 12 Meses + Spread 
máximo [4,000%]  7,967%.

 Prazo: até 10 anos
Carência até: a definir 

casuisticamente
Montante até: a definir 

casuisticamente
Vide  (1z)

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

Linha de Crédito Competir + Euribor a 6 Meses + Spread 
máximo [3,500%]  9,650%.

 Prazo: até de 10 a 12 anos
Carência até: de 3 a 4 anos

Montante até: 25% do montante 
de despesas elegíveis, 

correspondendo à parcela do 
incentivo reembolsável.

Vide  (1v)
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)
20.1. Linhas de crédito e contas correntes (cont.)

[Empréstimos a taxa Fixa]

Linha Capitalizar - Linha 
Investimento Geral

Taxa Swap a 7 anos  + Spread 
[2,180% a 3,563%]  [ 5,425%, a 6,876% ]

 Prazo: 10 anos
Carência até: 36 meses

Montante até: 1.500.000€ 
(2.000.000 se PME Líder)

Vide  (1aj)

Linha Capitalizar 2018 - 
Indústria 4.0 - Apoio 

Digitalização - TxFixa

Taxa Swap a 7 anos  + Spread 
[1,822% a 3,105%]  [ 5,052%, a 6,394% ]

 Prazo: 4 anos
Carência até: 12 meses

Montante até: 1.000.000€ 
(1.500.000 se PME Líder)

Vide  (1ak)

Linha Capitalizar - Linha 
Crédito Tesouraria

Taxa Swap a 2 anos + Spread 
[1,943% a 3,278%]  [ 5,997%, a 7,404% ]

 Prazo: até 3 anos
Carência até: n.a.

Montante até: 1.000.000€ 
(1.500.000 se PME Líder)

Vide  (1ah)

Linha Capitalizar - Linha 
Investimento P2020

Taxa Swap a 2 anos + Spread 
[2,060% a 3,375%]  [ 5,704%, a 7,084% ]

 Prazo: até 10 anos
Carência até: 36 meses

Montante até: 1.500.000€ 
(2.000.000 se PME Líder)

Vide  (1ai)

Linha Capitalizar 2018 - Micro 
e Pequenas Empresas

Taxa Swap a 2 anos + Spread 
máximo [3,230%]  [7,059% ]

 Prazo: até  6 anos
Carência até: 12 meses

Montante até: 50.000 € para 
Micro, 100.000€ para PME 

Vide  (1af)

Linha Capitalizar - Fundo 
Maneio 

Taxa Swap a 4 anos + Spread 
[1,928% a 3,278%]  [ 5,427%, a 6,843% ]

 Prazo: até 4 anos
Carência até: 6 meses

Montante até: 1.000.000€ 
(1.500.000 se PME Líder)

Vide  (1ag)

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

Conta Corrente 123 Negócios 5,500% 5,641%

 Prazo: até 12 meses 
Carência até: n.a.

Montante até: 25.000€
Vide  (1ae)
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

Nota (1a)

Nota (1b)

Nota (1c)

Nota (1d)

Nota (1e)

Nota (1f)

Nota (1g)

Nota (1h)

Nota (1i)

Nota (1) As taxas apresentadas são representativas.

TAE calculada com base numa TAN de 6,970% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com spread máximo de 3,230%. 
(spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um crédito de 50.000 €, prazo de 2 ano(s), com 
carência de capital de 6 meses. Prestações constantes de capital e pagamento de juros em prestações trimestrais. A TAE 
inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 0 € (0,00%  sobre o valor contratado), cobrada no momento da 
formalização do contrato.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 5,668% e máxima de 7,328% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 1,928% e máximo de 3,278%. (spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um 
crédito de 100.000 €, prazo de 4 ano(s), com carência de capital de 6 meses. Prestações constantes de capital e 
pagamento de juros em prestações trimestrais. A TAE inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 250 € (0,25%  sobre 
o valor contratado), cobrada no momento da formalização do contrato.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 5,683% e máxima de 7,018% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 1,943% e máximo de 3,278%. (spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um 
crédito de 100.000 €, prazo de 1 ano(s), Prestações constantes de capital e pagamento de juros em prestações 
trimestrais. A TAE inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 500 € (0,50%  sobre o valor contratado), cobrada no 
momento da formalização do contrato.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 5,800% e máxima de 7,115% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 2,060% e máximo de 3,375%. (spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um 
crédito de 100.000 €, prazo de 6 ano(s), com carência de capital de 24 meses. Prestações constantes de capital e 
pagamento de juros em prestações trimestrais. A TAE inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 500 € (0,50%  sobre 
o valor contratado), cobrada no momento da formalização do contrato.

As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o D.L. nº 220/94).Caso a componente variável 
da taxa de juro aplicável (indexante) seja inferior a zero, considera-se, para a determinação da taxa nominal aplicável e 
TAE respetiva, que o valor do indexante corresponde a zero (0,000%).

TAE calculada com base numa TAN mínima de 5,920% e máxima de 7,303% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 2,180% e máximo de 3,563%. (spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um 
crédito de 100.000 €, prazo de 7 ano(s), com carência de capital de 24 meses. Prestações constantes de capital e 
pagamento de juros em prestações trimestrais. A TAE inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 500 € (0,50%  sobre 
o valor contratado), cobrada no momento da formalização do contrato.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 5,690% e máxima de 6,990% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 1,950% e máximo de 3,250%. (spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um 
crédito de 100.000 €, prazo de 7 ano(s), com carência de capital de 24 meses. Prestações constantes de capital e 
pagamento de juros em prestações trimestrais. A TAE inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 500 € (0,50%  sobre 
o valor contratado), cobrada no momento da formalização do contrato.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 7,490% e máxima de 10,240% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 3,750% e máximo de 6,500%. (spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um 
crédito de 50.000 €, prazo de 1 ano(s), Com utilização total no momento da contratação e rembolso total no final do 
prazo, (prestações mensais). A TAE inclui Comissão Organização Dossier 225 €, Comissão Abertura 450 € (0,90%  sobre 
o valor contratado), cobrada no momento da formalização do contrato,  Comissão Gestão  50 € mensais, e Comissão 
Renovação de 450 € (0,90% sobre o valor formalizado), cobrada um semestre após a contratação.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 8,240% e máxima de 10,240% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 4,500% e máximo de 6,500%. O spread mínimo indicado mensalmente até ao valor de 4,50% é 
bonificado em 2 p.p. mediante a detenção de produtos/serviços no Banco. Exemplo para um crédito de 50.000 €, prazo 
de 1 ano(s), Com utilização total no momento da contratação e rembolso total no final do prazo, (prestações mensais). A 
TAE inclui Comissão Abertura 1000 € (2,00%  sobre o valor contratado), cobrada no momento da formalização do 
contrato,  e Comissão Renovação de 1000 € (2,00% sobre o valor formalizado), cobrada um semestre após a 
contratação.

TAE calculada com base numa TAN de 6,749% (Euribor a 6 Meses de abril 2023) com spread máximo de 3,250%. 
Exemplo para um crédito de 10.000 €, prazo de 1 ano(s), Com utilização total no momento da contratação e rembolso 
total no final do prazo, (prestações mensais). A TAE inclui Comissão Organização Dossier 225 €, Comissão Abertura 25 € 
(0,25%  sobre o valor contratado), cobrada no momento da formalização do contrato,  Comissão Gestão 25 € mensais, e 
Comissão Renovação de 25 € (0,25% sobre o valor formalizado), cobrada um semestre após a contratação.
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)
Nota (1j)

Nota (1k)

Nota (1l)

Nota (1m)

Nota (1n)

Nota (1o)

Nota (1p)

Nota (1q)
TAE calculada com base numa TAN de 7,490% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com spread máximo de 3,750%. 
Exemplo para um crédito de 100.000 €, prazo de 5 ano(s), com carência de capital de 2 meses. Prestações constantes de 
capital e pagamento de juros, (prestações semestrais). A TAE inclui Comissão Organização Dossier 380 €,  Comissão de 
Formalização 1000 € (1,00% minimo de 450 € sobre o valor contratado), cobrada no momento da formalização do 
contrato.

TAE calculada com base numa TAN de 7,949% (Euribor a 6 Meses de abril 2023) com spread máximo de 4,450%. 
Exemplo para um crédito de 50.000 €, prazo de 4 ano(s), sem carência. Prestações constantes de capital e juros, 
(prestações trimestrais). A TAE inclui Isenção total de comissões. Exemplo para uma operação de crédito de médio prazo.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 5,749% e máxima de 7,249% (Euribor a 6 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 2,250% e máximo de 3,750%. (spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um 
crédito de 50.000 €, prazo de 2 ano(s), sem carência. Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A 
TAE inclui Isenção total de comissões. Exemplo para  apoio de tesouraria de curto médio prazo.  Exemplo sem garantia 
hipotecária.

TAE calculada com base numa TAN de 8,990% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com spread máximo de 5,250%. 
Exemplo para um crédito de 100.000 €, prazo de 5 ano(s), sem carência. Prestações constantes de capital e pagamento 
de juros, e com reembolso  no final de um ano. A TAE inclui comissões: de dossier, de formalização, de gestão mensal, 
de acordo com preçário em vigor. Exemplo sem garantia hipotecária.

TAE calculada com base numa TAN de 7,140% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com spread máximo de 3,400%. 
Exemplo para um crédito de 425.000 €, prazo de 10 ano(s), com carência de capital de 18 meses. Prestações constantes 
de capital e pagamento de juros A TAE inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 1063 € (0,25%,   sobre o valor 
contratado), cobrada no momento da formalização do contrato, 

TAE calculada com base numa TAN mínima de 3,014% e máxima de 3,014% (Euribor a 7 anos de abril 2023 com spread 
mínimo de 0,000% e máximo de 0,000%. (spreads definidos em função da notação de risco da empresa e da % garantida 
pela Garantia Mútua). Exemplo para um crédito de 100.000 €, prazo de 7 ano(s), com carência de capital de 24 meses. 
Prestações constantes de capital e pagamento de juros, (prestações trimestrais). A TAE inclui Comissão Organização 
Dossier 0 €,  Comissão de Formalização 0 € (1,00% minimo de 450 € sobre o valor contratado), cobrada no momento da 
formalização do contrato. Exemplo sem garantia hipotecária.

TAE calculada com base numa TAN de 11,740% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com spread máximo de 8,000%. 
Exemplo para um crédito de 200.000 €, prazo de 5 ano(s), sem carência. Prestações constantes de capital e pagamento 
de juros, (prestações semestrais). A TAE inclui Comissão Organização Dossier 380 €,  Comissão de Formalização 2000 € 
(1,00% minimo de 450 € sobre o valor contratado), cobrada no momento da formalização do contrato.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 7,702% e máxima de 8,702% (Euribor a 1 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 4,750% e máximo de 5,750%. Exemplo para um crédito de 50.000 €, prazo de 1 ano(s), Com utilização 
total no momento da contratação e rembolso total no final do prazo, (prestações mensais). A TAE inclui Comissão 
Organização Dossier 225 €, Comissão Abertura 450 € (0,90%,   sobre o valor contratado), cobrada no momento da 
formalização do contrato,  Comissão Gestão 50 € mensais, e Comissão Renovação de 450 € (0,90% sobre o valor 
formalizado), cobrada um semestre após a contratação.
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)
Nota (1r)

Nota (1s)

Nota (1t)

Nota (1u)

Nota (1v)

Nota (1x)

Nota (1z)

Nota (1aa)

Nota (1ab)

Nota (1ac)

TAE calculada com base numa TAN mínima de 5,540% e máxima de 7,140% (Euribor a 12 Meses de abril 2023 com 
spread mínimo de 1,800% e máximo de 3,400%. (spread definido em função da clissificação da empresa). Exemplo para 
um crédito de 50.000 €, prazo de 2 ano(s),  com carência de capital de 6 meses. Prestações constantes de capital e juros, 
(prestações trimestrais). A TAE inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 0 € (0,25%  sobre o valor contratado), 
cobrada no momento da formalização do contrato,  A TAE pressupõe a existência de limites de minimis disponiveis para o 
cliente.

TAE calculada com base numa TAN de 7,740% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com spread máximo de 4,000%. 
Exemplo para um crédito de 50.000 €, prazo de 2 ano(s),  com carência de capital de 6 meses. Prestações constantes de 
capital e juros, (prestações trimestrais). A TAE inclui Isenção total de comissões. Poderá ser cobrada uma comissão de 
0,5% sobre o montante da operação caso o spread contratado seja inferior a 4,00%. A TAE pressupõe a existência de 
limites de minimis disponiveis para o cliente.

TAE calculada com base numa TAN de 8,169% (Euribor a 3 Meses de abril 2023) com spread máximo de 5,000%. 
(spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um crédito de 20.000 €, prazo de 7 ano(s), com 
carência de capital de 12 meses. Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui Isenção 
total de comissões. Bonifica a totalidade dos juros.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 3,338% e máxima de 3,873% (Euribor a 12 Meses de abril 2023 com 
spread mínimo de 2,500% e máximo de 3,500%. O Calculo da TAE inclui 53,5% de Spread BST (máximo 3,5%) e 46,5% 
de Spread IFRRU 2020 (máximo 0,41%) Exemplo para um crédito de 800.000 €, prazo de 20 ano(s), com carência de 
capital de 12 meses. Prestações contantes de capital A TAE inclui Comissão dossier 0 € (0,65%  sobre o valor 
financiado), cobrada no momento da aprovação do financiamento. 

TAE calculada com base numa TAN de 6,640% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com spread máximo de 2,900%. 
Exemplo para um crédito de 15.000 €, prazo de 2 ano(s), sem carência. Prestações contantes de capital A TAE inclui  
Comissão de Estruturação e Montagem 37,5 € (0,25%  sobre o valor contratado), cobrada no momento da formalização 
do contrato.

TAE calculada com base numa TAN de 5,740% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com spread máximo de 2,000%. 
Exemplo para um crédito de 50.000 €, prazo de 1 ano(s), sem carência. Com utilização total no momento da contratação 
e rembolso total no final do prazo, (prestações mensais). A TAE inclui  Comissão de Formalização 250 € (0,50% minimo 
de 100 € sobre o valor contratado), cobrada no momento da formalização do contrato.Ocorrendo a amortização de capital 
em datas anteriores à maturidade, a TAE será inferior à apresentada.

TAE calculada com base numa TAN de 3,000% (Euribor a 6 Meses de abril 2023) com spread máximo de 3,000%. A TAE 
inclui 0,000% (20% da taxa de referência) de bonificação sobre o spread de 3,00%. Exemplo para um crédito de 35.000 €, 
prazo de 1 ano(s), sem carência. Com utilização total no momento da contratação e rembolso total no final do prazo, 
(prestações mensais). A TAE inclui  Comissão de Formalização 175 € (0,50% minimo de 100 € sobre o valor contratado), 
cobrada no momento da formalização do contrato.A TAE pressupõe a existência de limites de minimis do cliente.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 4,524% e máxima de 5,244% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 3,800% e máximo de 5,000%. Os spreads resultam da aplicação do spread minimo de 3,80% e 
máximo de 5,00% de na parcela financiada pelo Banco (60% do capital), e de 0% na parcela financiada pelo Turismo de 
Portugal (40% do capital).Exemplo para um crédito de 100.000 €, prazo de 2 ano(s), com carência de capital de 6 meses. 
Prestações constantes de capital e pagamento de juros, (prestações semestrais). A TAE inclui Comissão Gestão 0 (0,5%, 
sobre o valor mutuado), Expemplo para uma empresa não PME e para um projeto de ampliação ou reconversão edifícios 
classificados. A TAE pressupõe a existência de limites de minimis disponiveis para o cliente.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 7,749% e máxima de 10,499% (Euribor a 6 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 4,250% e máximo de 7,000%. Exemplo para um crédito de 75.000 €, prazo de 2 ano(s),  sem carência. 
Com utilização total no momento da contratação e rembolso total no final do prazo, prestações mensais. A TAE inclui 
Comissão Organização Dossier 380 €,  Comissão de Formalização 750 € (1,00% minimo de 450 € sobre o valor 
contratado), cobrada no momento da formalização do contrato,  Comissão Gestão 3000 € (2,00%mensal, sobre o valor 
mutuado)O reembolso do capital será efectuado de acordo com o calendário de recebimento dos incetivos do cliente.

TAE calculada com base numa TAN de 6,999% (Euribor a 6 Meses de abril 2023) com spread máximo de 3,500%. 
Exemplo para um crédito de 100.000 €, prazo de 12 ano(s),  com carência de capital de 48 meses. Prestações constantes 
de capital e pagamento de juros, prestações mensais. A TAE inclui Comissão Organização Dossier 380 €,  Comissão de 
Formalização 1000 € (1,00% minimo de 450 € sobre o valor contratado), cobrada no momento da formalização do 
contrato,  Comissão Gestão 16083 € (2,00%mensal, sobre o valor mutuado)
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)
Nota (1ad)

Nota (1ae)

Nota (1af)

Nota (1ag)

Nota (1ah)

Nota (1ai)

Nota (1aj)

Nota (1ak)

Cálculo de juros: 30/360
Cálculo de juros: Act/360, nos produtos de contas correntes

Arredondamento da taxa de juro: Milésima
Cálculo de juros: 30/360
Cálculo de juros: Act/360, nos produtos de contas correntes
Regime fiscal aplicável: Imposto Selo (4%) aplicável sobre ao montante pago em juros e comissões.

TAE calculada com base numa TAN de 5,500% (taxa fixa). Exemplo para um crédito de 25.000€, prazo de 1 ano, com 
utilização total no momento da contratação e reembolso total no final do prazo. A TAE inclui Comissão de Organização 
(isenta), Comissão de Abertura (isenta), Comissão de Renovação (isenta) e Comissão de Gestão Mensal de 17,50€.

TAE calculada com base numa TAN de 6,970% (taxa swap a 2 anos de abril 2023) com spread máximo de 3,230%. 
(spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um crédito de 50.000 €, prazo de 2 ano(s), com 
carência de capital de 6 meses. Prestações constantes de capital e pagamento de juros em prestações trimestrais. A TAE 
inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 125 € (0,25%  sobre o valor contratado), cobrada no momento da 
formalização do contrato.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 5,092% e máxima de 6,442% (taxa swap a 4 anos de abril 2023) com 
spread mínimo de 1,928% e máximo de 3,278%. (spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um 
crédito de 100.000 €, prazo de 4 ano(s), com carência de capital de 6 meses. Prestações constantes de capital e 
pagamento de juros em prestações trimestrais. A TAE inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 500 € (0,50%  sobre 
o valor contratado), cobrada no momento da formalização do contrato.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 5,400% e máxima de 6,735% (taxa swap a 2 anos de abril 2023) com 
spread mínimo de 1,943% e máximo de 3,278%. (spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um 
crédito de 100.000 €, prazo de 2 ano(s), sem carência. Prestações constantes de capital e pagamento de juros em 
prestações trimestrais. A TAE inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 500 € (0,50%  sobre o valor contratado), 
cobrada no momento da formalização do contrato.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 5,517% e máxima de 6,832% (taxa swap a 2 anos de abril 2023) com 
spread mínimo de 2,060% e máximo de 3,375%. (spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um 
crédito de 100.000 €, prazo de 6 ano(s), com carência de capital de 24 meses. Prestações constantes de capital e 
pagamento de juros em prestações trimestrais. A TAE inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 250 € (0,50%  sobre 
o valor contratado), cobrada no momento da formalização do contrato.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 5,194% e máxima de 6,577% (taxa swap a 7 anos de abril 2023) com 
spread mínimo de 2,180% e máximo de 3,563%. (spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um 
crédito de 100.000 €, prazo de 7 ano(s), com carência de capital de 24 meses. Prestações constantes de capital e 
pagamento de juros em prestações trimestrais. A TAE inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 500 € (0,50%  sobre 
o valor contratado), cobrada no momento da formalização do contrato.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 5,390% e máxima de 6,740% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 1,650% e máximo de 3,000%. Exemplo para um crédito de 750.000 €, prazo de 4 ano(s),  A TAE inclui 
Isenção total de comissões.

Nota (2)

TAE calculada com base numa TAN mínima de 4,836% e máxima de 6,119% (taxa swap a 7 anos de abril 2023) com 
spread mínimo de 1,822% e máximo de 3,105%. (spread definido em função do risco e da empresa). Exemplo para um 
crédito de 100.000 €, prazo de 7 ano(s), com carência de capital de 24 meses. Prestações constantes de capital e 
pagamento de juros em prestações trimestrais. A TAE inclui  Comissão de Estruturação e Montagem 500 € (0,50%  sobre 
o valor contratado), cobrada no momento da formalização do contrato.

Regime fiscal aplicável: Imposto Selo (4%) aplicável sobre ao montante pago em juros e comissões.
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)
20.2. Descobertos bancários

[Descoberto bancário associado a contas de depósito]

Nota (1a)

Nota (1b)

Comissões por descoberto bancário: consultar 10.2. Descobertos bancários

Arredondamento da taxa de juro: Milésima
Cálculo de juros: ACT/360
Regime fiscal aplicável:  Imposto Selo (4%) aplicável sobre ao montante pago em juros

20.3. Cartões de crédito

Arredondamento da taxa de juro:

- Cartão de Crédito Santander Business
Cálculo de juros: Convenção 30/360
Regime fiscal aplicável: Código do Imposto do Selo (Tabela Geral do Imposto do Selo)

TAE calculada nos termos do D.L. nº 220/94, de 23 de janeiro.

Nota (2)

Nota (1a) TAE calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 1.500,00€ € a 12 meses, incluindo a
comissão de disponibilização de cartão de crédito.

Nota (1b) TAE calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 5.000,00€ € a 12 meses, incluindo a
comissão de disponibilização de cartão de crédito.

Nota (1c) Charge Card - Cartão de Crédito com pagamento integral do saldo em dívida, isento da cobrança de juros.

Nota (1) As taxas apresentadas são representativas.

- Cartão de Crédito Corporate 
Santander Business Individual n/a 1,5% Vide (1b) e (1c)

De 500€ até 25.000€

Taxa Anual Nominal (TAN) Taxa Anual Efectiva (TAE) Outras condições
- Cartão de Crédito Santander 
Business 11,00% 14,2%

Vide (1a) (2)
De 500€ até 10.000€

Nota (1) As taxas apresentadas são representativas.

TAE calculada com base numa TAN de 9,767% (Euribor a 6 Meses de abril 2023) com spread máximo de 
6,500%.Exemplo para um crédito de 10.000 €, prazo de 1 ano(s),   A TAE inclui comissões de organização e dossier, 
abertura, de renovação, de gestão mensal, de descoberto autorizado, de acordo com preçário em vigor.

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

TAE calculada com base numa TAN de 26,750% taxa Fixa.Exemplo para um crédito de 1.000 €, prazo de 1 mês.  

Nota (2)

Ultrapassagem de crédito

Descoberto não autorizado 26,75% 30,286% Vide (1b)

Facilidade de crédito

Descoberto autorizado Euribor a 6 Meses + Spread 
[3,750% a 6,500%]  [ 19,891%, a 23,278% ] Vide (1a)

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

As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o D.L. nº 220/94). Caso a componente variável 
da taxa de juro aplicável (indexante) seja inferior a zero, considera-se, para a determinação da taxa nominal aplicável e 
TAE respetiva, que o valor do indexante corresponde a zero (0,000%).

    DO Private Empresas 12,00% 13,219%

- Cartão de Crédito Corporate 
Santander Business Empresa n/a 1,5% Vide (1b) e (1c)

De 500€ até 50.000€



Banco Santander Totta Taxas de Operações de Crédito/ Outros Clientes - Pág. 31 /34

BANCO SANTANDER TOTTA, SA Entrada em vigor: 01-mai-2023

20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)
20.4. Outros créditos

[Empréstimos a taxa variável]

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

Crédito Automóvel com 
Reserva de Propriedade para 
Viaturas Novas

Euribor a 12 Meses + Spread 
[2,900% a 3,000%]  [ 8,522%, a 8,635% ]

 Prazo:  12 até  84 meses
Montante até 100% do PVP 

Valor Residual: n.a.
Vide  (1g)

Crédito Automóvel c/ Reserva 
de Propriedade para Viaturas 
Usadas

Euribor a 12 Meses + Spread 
[4,500% a 7,750%]  [ 10,331%, a 14,098% ]

 Prazo:  12 até  84 meses
Montante até 100% do PVP 

Valor Residual: n.a.
Vide  (1h)

Desconto de Letras Euribor a 3 Meses + Spread 
[3,750% a 6,500%]  [ 10,505%, a 13,648% ]

 Prazo: até 12 meses, nota (5)
Montante até: n.a.
Carência até: n.a.

Vide  (1e)

Locação financeira de viaturas 
ou ALD com opção de compra 

Euribor a 6 Meses + Spread 
[3,500% a 4,500%]  [ 7,768%, a 8,841% ]

 Prazo:  12 até  84 meses
Montante até 100% do PVP 

Valor Residual: de 2% a 30%
Vide  (1f)

 CrédiSimples Negócios Euribor a 12 Meses + Spread 
[3,750% a 6,750%]  [ 12,247%, a 15,670% ]

 Prazo: até 3 anos, 
Montante até: de 2.500€ a 

25.000€
Carência até: n.a.

Vide  (1c)

Mútuos Saneamento 
Financeiros e Créditos 
Renegociados

Euribor a 12 Meses + Spread 
[5,300% a 6,500%]  [ 10,754%, a 12,082% ]

 Prazo: até 84, nota (5)
Montante até: 60.000 €
Carência até: 18 meses

Vide  (1d)

 Mútuo comercial Euribor a 12 Meses + Spread 
[4,550% a 5,750%]  [ 11,271%, a 12,613% ]

 Prazo: até análise casuística, 
nota (5)

Montante até: casuístico
Carência até: casuística

Vide  (1a)

 Crédito Advance Euribor a 12 Meses + Spread 
[4,750% a 5,750%]  [ 13,135%, a 13,862% ]

 Prazo: até 3 anos, 
Montante até: de 2.500€ a 

500.000€
Carência até: 12 meses

Vide  (1b)
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)
20.4. Outros créditos (Cont.)

[Empréstimos a taxa variável]

[Empréstimos a taxa fixal]

Crédito Automóvel com 
Reserva de Propriedade para 
Viaturas Novas

 [6,750%]  [8,647% ]

 Prazo: até 7 anos, nota (4)
Montante até: n.a.
Carência até: n.a

Vide  (1l)

Crédito Automóvel c/ Reserva 
de Propriedade para Viaturas 
Usadas

 [6,750%]  [8,647% ]

 Prazo: até 7 anos, nota (4)
Montante até: n.a.
Carência até: n.a

Vide  (1m)

Locação financeira de viaturas 
ou ALD com opção de compra  [5,050%]  [5,436% ]

 Prazo: até 7 anos, nota (3) e nota 
(4)

Montante até: n.a.
Carência até: n.a

Leasing Equipamentos Euribor a 12 Meses + Spread 
[4,250%]  [ 8,684%]

 Prazo:  12 até  84 meses
Montante até: 100% do PVP 

Vide  (1i)

Leasing Imobiliário Euribor a 12 Meses + Spread 
máximo [3,500%]

Mútuos Saneamento 
Financeiros e Créditos 
Renegociados (Mutualização 
de Contas correntes / 
Descobertos / Cartões Crédito)

 [9,250%]  [ 10,764% ]

 Prazo: até 72, nota (5)
Montante até: 60.000 €
Carência até: casuístico

Vide  (1p)

Leasing Equipamentos  [5,550%]  [6,380% ]

 Prazo: até 7 anos, nota (3)
Montante até: n.a.
Carência até: n.a

Vide  (1n)

Crédito Taxa Fixa  [3,800% a 5,000%]  [ 6,705%, a 7,991% ]

 Prazo: até casuístico, 
Montante até: 1.000.000 €

Carência até: 0
Vide  (1o)

 [8,418% ]

 Prazo: até  30 anos, nota (3)
Montante até: 100% do valor do 

imóvel
Carência até: 2 anos

Vide  (1j)

Taxa Anual Nominal 
(TAN) Taxa Anual Efectiva (TAE) Outras condições
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20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)

Nota (1a)

Nota (1b)

Nota (1c)

Nota (1d)

Nota (1e)

Nota (1f)

Nota (1g)

Nota (1h)

Nota (1i)

Nota (1j)

As TAE são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o D.L. nº 220/94).  Caso a componente variável 
da taxa de juro aplicável (indexante) seja inferior a zero, considera-se, para a determinação da taxa nominal aplicável e 
TAE respetiva, que o valor do indexante corresponde a zero (0,000%).

TAE calculada com base numa TAN mínima de 6,640% e máxima de 6,740% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 2,900% e máximo de 3,000% Exemplo para um crédito de 35.000 €, prazo de 7 ano(s), sem entrada 
inicial e com 0,% de valor residual. Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui 
comissões de formalização, de gestão mensal, de final de contrato, despesas de portes e de registo, de acordo com 
preçário em vigor. Regime fiscal aplicável:  Imposto Selo (4%) aplicável sobre ao montante pago em juros

TAE calculada com base numa TAN mínima de 8,240% e máxima de 11,490% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 4,500% e máximo de 7,750% Exemplo para um crédito de 35.000 €, prazo de 7 ano(s), sem entrada 
inicial e com 0,% de valor residual. Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui 
comissões de formalização, de gestão mensal, de final de contrato, despesas de portes e de registo, de acordo com 
preçário em vigor. Regime fiscal aplicável:  Imposto Selo (4%) aplicável sobre ao montante pago em juros

TAE calculada com base numa TAN mínima de 7,990% e máxima de 7,990% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 4,250% e máximo de 4,250% Exemplo para um crédito de 45.000 €, prazo de 7 ano(s), sem entrada 
inicial e com 5,% de valor residual. Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui 
comissões de formalização, de gestão mensal, de final de contrato, despesas de portes e de registo, de acordo com 
preçário em vigor.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 0,000% e máxima de 7,240% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 0,000% e máximo de 3,500% Exemplo para um crédito de 100.000 €, prazo de 7 ano(s), sem entrada 
inicial e com 0,% de valor residual. Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui 
comissões de formalização, de gestão mensal, de final de contrato, despesas de portes e de registo, de acordo com 
preçário em vigor.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 8,290% e máxima de 9,490% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 4,550% e máximo de 5,750% Exemplo para um crédito de 50.000 €, prazo de 10 ano(s), sem carência. 
Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui comissões: de dossier, de formalização, de 
gestão mensal, de acordo com preçário em vigor. Exemplo sem garantia hipotecária.

TAE calculada com base numa TAN de 8,490%, no primeiro ano e de  8,490%, ou de 9,490%  no restante prazo em 
função de produtos e serviçoes contratados, com spread mínimo de 4,750% e máximo de 5,750%. Aos spreads indicados 
acresce Euribor a 12 M meses de  abril 2023). Exemplo para um crédito de 50.000 €, prazo de 3 ano(s), sem carência,  
prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui comissões: de dossier, de formalização, de 
gestão mensal, de acordo com preçário em vigor. Os spreads podem ser bonificados até 0,5 p.p. de acordo com 
contratação de produtos e serviços do banco.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 7,490% e máxima de 10,490% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 3,750% e máximo de 6,750% Exemplo para um crédito de 25.000 €, prazo de 3 ano(s), sem carência.  
prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui comissões: de dossier, de formalização, de 
gestão mensal, de acordo com preçário em vigor.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 9,040% e máxima de 10,240% (Euribor a 12 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 5,300% e máximo de 6,500% Exemplo para um crédito de 50.000 €, prazo de 5 ano(s), sem carência. 
Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui comissões: de dossier, de formalização, de 
gestão mensal, de acordo com preçário em vigor. Exemplo sem garantia hipotecária.

TAE calculada com base numa TAN de 9,669% (Euribor a 3 Meses de abril 2023) com spread máximo de 6,500%. 
Exemplo para um crédito de 10.000 €, prazo de 3 ano(s), (com capital pago no vencimento pelo aceitante e juros pagos 
no momento do desconto de letra).Prestações constantes de capital e pagamento de juros, (prestações trimestrais). A 
TAE inclui comissões de desconto de efeitos sem protesto domiciliadas, de acordo com preçário em vigor.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 6,999% e máxima de 7,999% (Euribor a 6 Meses de abril 2023) com 
spread mínimo de 3,500% e máximo de 4,500% Exemplo para um crédito de 50.000 €, prazo de 7 ano(s), sem entrada 
inicial e com 10,% de valor residual. Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui 
comissões de formalização, de gestão mensal, de final de contrato, despesas de portes e de registo, de acordo com 
preçário em vigor.

Nota (1) As taxas apresentadas são representativas.



Banco Santander Totta Taxas de Operações de Crédito/ Outros Clientes - Pág. 34 /34

BANCO SANTANDER TOTTA, SA Entrada em vigor: 01-mai-2023

20. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (OUTROS CLIENTES) (ÍNDICE)
Nota (1k)

Nota (1l)

Nota (1m)

Nota (1n)

Nota (1o)

Nota (1p)

Arredondamento da taxa de juro: Milésima
Cálculo de juros: 30/360
Cálculo de juros: Prestações (Capital e Juros) constantes
Regime fiscal aplicável: Imposto Selo (4%) aplicável sobre ao montante pago em juros e comissões.

Arredondamento da taxa de juro: Milésima
Cálculo de juros: Prestações (Capital e Juros) constantes
Cálculo de juros: 30/360
Regime Fiscal aplicável: IVA à taxa legal aplicável sobre rendas (capital e juro)

Cálculo de juros: ACT/360

Nota (4) Prazo máximo considerando a idade do veículo acrescida do prazo do financiamento

Nota (5)

TAE calculada com base numa TAN de 6,750% (Taxa fixa).Exemplo para um crédito de 35.000 €, prazo de 7 ano(s), sem 
entrada inicial e com 0,% de valor residual. Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui 
comissões de formalização, de gestão mensal, de final de contrato, despesas de portes e de registo, de acordo com 
preçário em vigor.Regime fiscal aplicável:  Imposto Selo (4%) aplicável sobre ao montante pago em juros

TAE calculada com base numa TAN de 5,550% (Taxa fixa).Exemplo para um crédito de 50.000 €, prazo de 7 ano(s), sem 
entrada inicial e com 2,% de valor residual. Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui 
comissões de formalização, de gestão mensal, de final de contrato, despesas de portes e de registo, de acordo com 
preçário em vigor.

TAE calculada com base numa TAN mínima de 3,800% e máxima de 5,000% (Taxa fixa) Exemplo para um crédito de 
1000.000 €, prazo de 3 ano(s), Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui comissões: 
de dossier, de formalização, de gestão mensal, de acordo com preçário em vigor.

TAE calculada com base numa TAN de 9,250% (Taxa fixa).Exemplo para um crédito de 1000.000 €, prazo de 3 ano(s), 
Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui comissões: de dossier, de formalização, de 
gestão mensal, de acordo com preçário em vigor.

Nota (2)

Nota (3)

TAE calculada com base numa TAN de 5,050% (Taxa fixa).Exemplo para um crédito de 100.000 €, prazo de 7 ano(s), 
sem entrada inicial e com 10,% de valor residual. Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE 
inclui comissões de formalização, de gestão mensal, de final de contrato, despesas de portes e de registo, de acordo com 
preçário em vigor.

TAE calculada com base numa TAN de 6,750% (Taxa fixa).Exemplo para um crédito de 35.000 €, prazo de 7 ano(s), sem 
entrada inicial e com 0,% de valor residual. Prestações constantes de capital e juros, (prestações mensais). A TAE inclui 
comissões de formalização, de gestão mensal, de final de contrato, despesas de portes e de registo, de acordo com 
preçário em vigor.Regime fiscal aplicável:  Imposto Selo (4%) aplicável sobre ao montante pago em juros


