Entrada em vigor: 1 julho 2020

18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

(ÍNDICE)

18.6. Cartão de Crédito

Taxa Anual Nominal
(TAN)

Taxa Anual
Efectiva
Global(TAEG) /
Taxa Anual
Efectiva TAE

Outras condições

Cartão de Crédito Puzzle
Compras e Adiantamento
de numerário a crédito
(cash advance )

Transferência de Crédito

Prazo: não aplicável
Valor mínimo da transação: não aplicável
Nota (1) (2)
14,00%

15,3%

Prazo: 6 a 60 meses
Valor mínimo da transação: 250€
Nota (3)

Compra Parcelada

Transferência de Dívida

Nota Geral

Prazo: 6 a 60 meses
Valor mínimo da transação: 1.000€
Nota (3)

7,00% até 12 meses;
14,00% a partir de 12
meses

não aplicável

Prazo: não aplicável
Valor mínimo da transação: não aplicável
Nota (4)

As taxas apresentadas são representativas.
A TAEG é calculada de acordo com a legislação em vigor. Exemplo representativo para um limite de crédito de
€1.500 e com reembolso em prestações mensais iguais num prazo de 12 meses.
Arredondamento da taxa de juro: não aplicável.
Calculo de juros: Convenção cálculo de 30/360
Regime fiscal aplicável: Acresce imposto do selo de 4% sobre os juros (verba 17.2.4 da TIGS). Imposto do selo
sobre o crédito por tempo indeterminado à taxa de 0,212% (verba 17.2 da TGIS).
Em caso de incumprimento acresce à taxa de juro uma sobretaxa de mora máxima anual de 3%, a aplicar sobre
os montantes em dívida pelo tempo que o incumprimento se veriicar

Nota (1)

Nota (2)

Nota (3)

Nota (4)

BANCO BNI EUROPA

Exemplo representativo para um limite de crédito de €1.500 e com reembolso em prestações mensais iguais
num prazo de 12 meses.
À Transferência de Fundos descrita no ponto 2.2. das Condições Gerais do Acordo de Utilização é aplicável a
taxa de juro para levantamento de Adiantamento de Numerário a Crédito (cash advance )
Transferência de Crédito / Compra Parcelada - exemplo representativo para cálculo da TAEG de €1.500 e com
reembolso em prestações fixas mensais num prazo de 12 meses.
A TAN apresentada para a Transferência de Crédito e para a Compra Parcelada é a correspondente ao cartão
de crédito Puzzle por se tratar de modalidade de utilização do limite de crédito.
A Compra Parcelada diz respeito a todas as compras, cujo pedido para parcelar em prestações mensais é
realizado no POS ou até 48 horas, antes da data de fecho do extrato da respetiva compra, através do
atendimento ao Cliente ou APP.
À prestação acresce imposto do selo sobre os juros à taxa legal em vigor. Taxa de juro máxima aplicável,
podendo ser oferecidas aos clientes taxas de juro preferenciais a acordar no momento da solicitação da
Transferência de Crédito ou Compra Parcelada.

Após os 12 meses iniciais, em que há isenção de taxas e comissões, será calculada TAEG igual à utilização do
Cartão de Crédito Puzzle (vide nota 1)
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