Dados necessário para crédito
Dados do Proponente
Nome __________________________________________________________________________
Data e local de nascimento _________/_______/_______
Tel. _____________________________

Contribuinte

_____________________________
________________________________

Cartão Cidadão/ BI ______________________________ Validade ________________________
Morada ________________________________________________________________________
Código Postal _____________ - _________ Localidade _________________________________
Distrito ____________________________ Nacionalidade _______________________________
Estado Civil _____________________________ E-Mail _________________________________
Profissão ________________________________________________________________________
Empresa ___________________________ Localidade Empresa ___________________________
Nesta empresa desde __________________ Tel. Empresa _______________________________
Sector atividade da empresa ________________________________________________________
Estatuto Profissional : Efetivo ☐ Prazo ☐

Rendimento liquido ______________________€

Outros rendimentos _________________________ Rend. liquido _______________________€
Nº componentes agregado familiar _____ Rendimento agregado familiar _________________€

Habitação
Própria c/ encargos ☐

Própria s/encargos ☐

Arrendada ☐

Familiares s/encargos ☐

Encargos com habitação ________________________€

Referências Bancárias
IBAN
Banco _____________________________________ Balcão _____________________________

Crédito
Bem a financiar ___________________________________________________________________
PVP

________________€ (Preço de venda do produto)

Entrada

________________€ (Valor da entrada)

Financiamento

________________€ (PVP – (menos) Entrada)

Prazo _________ meses

Dia do débito 5 ☐

Documentos a anexar:
Cartão Cidadão Proponente (BI e contribuinte, caso não tenha CC)
Comprovativo de IBAN (Tem que conter IBAN e nome do proponente)
Recibo de Vencimento (mais atual possível)

11 ☐

25 ☐

Proteção de dados e privacidade.
Autorizações para determinados tratamentos dos dados do cliente.
O cliente :
Autoriza o envio pela entidade financeira de informação publicitária ou promocional das empresas
do grupo económico e de parceiros?
☐ Sim ☐ Não
Autoriza o tratamento dos seus dados após o fim da sua relação contratual com a entidade
financeira?
☐ Sim ☐ Não
Autoriza a comunicação dos seus dados às empresas do grupo económico da entidade financeira e
a parceiros?
☐ Sim ☐ Não
Autoriza a entidade financeira a fazer o seu perfil com base em informação obtida de fontes
externas?
☐ Sim ☐ Não
Autoriza que a entidade financeira verifique os seus dados de identificação, de contato e de situação
laboral (Segurança Social ou á Caixa Geral de Aposentações) com recurso á Plataforma de
Interoperabilidade da Administração Pública, para o cumprimento das suas obrigações?
☐ Sim ☐ Não

