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CÓDIGO DE CONDUTA VOLUNTÁRIO DO CRÉDITO HABITAÇÃO
O Deutsche Bank, em nome do rigor e da transparência aderiu ao Código de Conduta Voluntário sobre as informações a prestar antes
da celebração de contratos de Crédito Habitação.

ACORDO EUROPEU SOBRE UM CÓDIGO DE CONDUTA VOLUNTÁRIO SOBRE AS INFORMAÇÕES A PRESTAR
ANTES DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO À HABITAÇÃO

O presente Acordo foi negociado e adoptado pelas Associações Europeias de Consumidores, bem como pelas Associações Europeias
do Sector do Crédito que propõem empréstimos à habitação (ver infra). O Acordo constitui a base de um Código de Conduta voluntário
(a seguir denominado “o Código”) destinado a ser aplicado por todas as instituições que propõem aos consumidores empréstimos à
habitação.
Uma lista dos signatários é anexa ao Acordo.
O Acordo inclui duas partes:
· Parte I: As modalidades de aplicação e de acompanhamento do Código voluntário;
· Parte II: As disposições do Código voluntário relativas à informação que deve ser fornecida aos consumidores:
- A nível geral, sobre os empréstimos à habitação propostos;
- A um nível personalizado, apresentada antes da celebração do contrato sob a forma de uma “Ficha Europeia de Informação
Normalizada”;
- O objectivo do Código consiste em assegurar uma informação transparente e comparável.
Âmbito de aplicação do Código Voluntário
O Código abrange a informação que deve ser fornecida ao consumidor tanto em relação aos empréstimos à habitação concedidos no
seu país como para além das fronteiras nacionais.
Definição de “empréstimo à habitação” na acepção do Código
Um empréstimo à habitação é um crédito concedido a um consumidor para aquisição ou transformação de um bem imóvel privado, de
que é proprietário ou que tenciona adquirir, e que é garantido quer por uma hipoteca imobiliária, quer por uma outra garantia normalmente utilizada para o efeito num determinado Estado - Membro.
Os empréstimos abrangidos pela Directiva sobre o crédito ao consumo (87/102) são excluídos do âmbito de aplicação do Código.

PARTE I: CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

O Código voluntário será aplicado de acordo com o seguinte procedimento:
1. As Associações Europeias do Sector do Crédito que aderem ao Código farão uma declaração oficial pública do seu empenhamento
na respectiva aplicação.
2. Cada uma destas Associações Europeias do Sector do Crédito dirigirá uma recomendação oficial aos seus membros nacionais,
convidando-os a:
2.1. Efectuar uma declaração oficial pública da sua adesão ao Código;
2.2. Tomar todas as medidas necessárias para uma aplicação efectiva do Código, o que se traduzirá, nomeadamente, em convidar as
instituições individuais que decidem aderir ao Código a:
2.2.1. anunciar a sua adesão ao Código no prazo de 6 meses a contar da ratificação do Acordo ;
2.2.2. publicar a sua adesão ao Código e
2.2.3. notificar ao registo central a sua decisão de aplicar o Código, bem como a data a partir da qual
decidiram fazê-lo (ver 7.2.).
A data de início de aplicação do Código deve ser fixada num prazo de 12 meses a contar da data de notificação pelas instituições individuais da sua adesão ao Código.
3. O Código será publicado e exemplares dessa publicação estarão disponíveis em cada agência das instituições individuais que aderem ao Código.
4. As cópias do Código mencionarão sempre a identidade, o endereço e o número de telefone do organismo competente para conhecer das dificuldades encontradas pelos consumidores relativamente à aplicação do Código.
5. Os consumidores serão informados da existência do Código, bem como da sua disponibilidade através de uma menção especial na
Ficha Europeia de Informação Normalizada.
6. As Associações Europeias do Sector do Crédito publicarão um relatório anual de que constarão os progressos registados na aplicação do Código.

7. A Comissão Europeia deverá:
7.1. Controlar a adesão ao Código e a sua eficácia;
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7.2. Assegurar a criação de um registo central que identifique as instituições que concedem empréstimos à habitação e entre estas
aquelas que adoptaram o Código e as que o não adoptaram;
7.3. Publicar uma Recomendação que inclua o Código voluntário tal como previsto no COM (1999)232 de 11.05.99;
7.4. Num prazo de 2 anos a contar da sua Recomendação, avaliar o funcionamento do Código com base nos resultados da sua actividade de acompanhamento, nos relatórios anuais apresentados pelas Associações Europeias do Sector do Crédito, bem como em
qualquer outra informação disponível.
Imediatamente depois, o Código será revisto pelo conjunto dos participantes no diálogo, sob a égide da Comissão Europeia, e com
base nas suas conclusões.
8. A adesão ao Código será aberta a instituições que não façam parte das Associações Europeias do Sector do Crédito subscritoras.

PARTE II: CÓDIGO CONDUTA VOLUNTARIO PARA OS EMPRÉSTIMOS À HABITAÇÃO
O presente documento constitui um Código de Conduta voluntário (a seguir denominado “o Código”), que trata das informações não
contratuais que devem ser dadas ao consumidor em matéria de empréstimos à habitação. O Código constitui a base do Acordo Europeu sobre um Código Voluntário para os empréstimos à habitação (tal como definidos no Acordo) negociado e aprovado pelas Associações Europeias de Consumidores e Associações Europeias do Sector do Crédito
.
As instituições que aderem ao Código comprometem-se a transmitir ao consumidor, no respeito das modalidades de aplicação acordadas e segundo as formas a seguir descritas:
- uma informação geral sobre os empréstimos à habitação que oferecem;
- uma informação personalizada antes da celebração do contrato que deve ser fornecida sob a forma de uma « Ficha Europeia
de Informação Normalizada ».
Cabe ao consumidor a decisão final de aceitar uma oferta de crédito apresentada por um mutuante.
1. Informação geral que deve ser dada ao consumidor
A informação inicial em matéria de empréstimos à habitação deve incluir ou ser acompanhada das seguintes informações, apresentadas no mesmo suporte que o utilizado para comunicação da própria informação.
A – Mutuante:
1. Identificação e endereço do mutuante;
2. Identificação e endereço de um eventual intermediário.
B – Empréstimo à habitação:
1. Finalidades possíveis do empréstimo;
2. Tipo de garantia;
3. Descrição dos tipos de empréstimos à habitação disponíveis, acompanhada por uma breve apresentação das diferenças entre produtos com taxa fixa e com taxa variável com as respectivas implicações para o consumidor;
4. Tipos de taxas de juro – fixo, variável e misto;
5. Indicação do custo para um consumidor de um empréstimo à habitação;
6. Lista dos custos conexos, tais como os custos administrativos, custos de seguro, encargos legais, custos com intermediários, etc.;
7. Diferentes opções oferecidas para o reembolso do empréstimo ao mutuante (incluindo o número, periodicidade e montante das prestações, se for caso disso);
8. Possibilidade de reembolso antecipado (em caso afirmativo, precisar as respectivas condições);
9. Necessidade de uma avaliação do imóvel e, em caso afirmativo, indicação da parte responsável pela sua execução ;
10. Informação geral relativa às possibilidades de benefícios fiscais em relação aos juros do empréstimo ou outras subvenções públicas existentes ou indicação do local onde poderão ser obtidas informações mais pormenorizadas;
11. Duração de um eventual período de reflexão;
12. Confirmação da adesão da instituição ao Código e que este está disponível na instituição.

2. Informações que devem constar da Ficha Europeia de Informação Normalizada
O conteúdo da Ficha Europeia de Informação Normalizada é o seguinte:
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FICHA EUROPEIA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA
Estas informações normalizadas constituem parte integrante do Código de Conduta voluntário sobre as informações a prestar
antes da celebração de contratos de empréstimo à habitação

Rubrica
Observações preliminares

Descrição
« O presente documento não constitui uma oferta juridicamente vinculativa.
Os dados quantificados são fornecidos de boa fé e constituem uma descrição exacta da oferta que
o mutuante estaria em condições de propor em função das condições de mercado actuais e com
base nas informações apresentadas. É conveniente notar, no entanto, que estes dados podem
registar flutuações em função das condições do mercado.
A comunicação destas informações não implica para o mutuante qualquer obrigação de conceder o
crédito.»

1 Mutuante
2 Descrição do produto

Esta rubrica deve apresentar uma descrição breve, mas clara do produto.
Deve indicar-se se a garantia prevista é uma hipoteca sobre o imóvel ou uma outra garantia normalmente utilizada.
Deve indicar-se se o produto oferecido é um empréstimo à habitação que prevê unicamente o
pagamento periódico dos juros (interest only home loan) (e o reembolso do capital através de um
pagamento único no final) ou um empréstimo à habitação com reembolso de capital e juros (repayment home loan) (reembolso do capital durante todo o período de duração do empréstimo).
Deve precisar-se se as condições do empréstimo dependem da realização de uma entrada por
parte do consumidor relativamente a uma parte do capital (que pode ser expressa em percentagem
do valor do imóvel).
Se as condições do empréstimo dependerem da garantia de um terceiro, esta condição deve ser
claramente mencionada.

3 Taxa nominal
(indicar o tipo de taxa e a
duração do período de taxa
fixa)

Esta rubrica deve fornecer uma informação sobre o elemento essencial do empréstimo, a saber, a
taxa de juro. A descrição deve especificar a forma como a taxa varia, nomeadamente, a periodicidade das revisões, os períodos em que a taxa está bloqueada e as cláusulas penais conexas, valores mínimos e valores máximos, etc.
Esta descrição deve:
- precisar se a taxa variável se encontra ligada a um índice ou não, e
- fornecer pormenores relativos a um eventual mecanismo de indexação.

4 Taxa Anual Efectiva Global
(TAEG) com base na legislação
nacional ou, se for caso disso,
taxa efectiva

Quando a legislação nacional não prevê a TAEG, deve ser utilizada a taxa efectiva equivalente.

5 Taxa de Juro Anual Efectiva
Revista (TAER)

A TAER é calculada nos termos do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 220/94, de 23 de Agosto, considerando:
a) A prestação revista em função da redução do spread e ou de outros custos como contrapartida
da subscrição dos produtos e serviços propostos;
b) Eventuais custos associados aos produtos e serviços propostos.

6 Montante do crédito concedido e moeda
7 Duração do contrato de
empréstimo à habitação
8 Número e periodicidade das
prestações (pode variar)
9 Montante de cada prestação
quando se trata de um
empréstimo com reembolso de
capital e juros (pode variar)
10 No caso de se tratar de um
empréstimo com pagamento
periódico apenas de juros:
- montante de cada prestação
periódica de juros;
- montante de cada prestação
periódica paga ao ‘fundo para
reembolso’.
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O mutuante deve dar uma indicação – real ou ilustrativa:
a) Do montante de cada um dos pagamento regulares de juros em função da periodicidade das
prestações ( ver rubrica 7);
b) Do montante de cada um dos pagamentos regulares pagos ao ‘fundo para reembolso’ em função
da periodicidade das prestações ( ver rubrica 7).
Se necessário, uma advertência deve indicar que o ‘fundo para reembolso’ pode não cobrir o montante emprestado.
Se o mutuante fornece o ‘fundo para reembolso’ e incluiu este fundo enquanto tal na sua oferta,
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deve ser feita menção clara se a oferta é ou não subordinada à aceitação do ‘fundo para reembolso’
pelo consumidor.
11 Custos adicionais não
recorrentes (eventualmente)

Deve ser fornecida uma lista que indique os custos iniciais não recorrentes que o consumidor deverá pagar no momento da subscrição do empréstimo à habitação.
Quando estes custos dependam directa ou indirectamente do mutuante, deve ser apresentada uma
estimativa de tais custos.
Deve ser feita menção da necessidade de estes custos serem pagos independentemente do resultado do pedido de empréstimo.
Tais custos podem incluir, por exemplo:
- custos administrativos;
- honorários jurídicos;
- uma avaliação do imóvel.
Quando uma oferta é subordinada à condição de estes serviços serem prestados ao consumidor
por uma instituição de crédito hipotecário (desde que permitido pela legislação nacional), esta condição deve ser claramente indicada.

12 Custos adicionais recorrentes
(não incluídos no ponto 8)

Esta lista deve incluir, por exemplo:
- o seguro em caso de incumprimento das obrigações (desemprego / morte)
- o seguro de incêndio
- o seguro de habitação e recheio
Quando uma oferta é subordinada à condição de estes serviços serem prestados ao consumidor
por uma instituição de crédito hipotecário (desde que permitido pela legislação nacional), esta condição deve ser claramente indicada.

13 Reembolso antecipado

O mutuante deve prestar informações relativas:
- à possibilidade e às modalidades de reembolso antecipado;
- incluindo indicações sobre todos os encargos aplicáveis.
Quando o montante dos encargos não puder ser determinado nesta fase, deve indicar-se que será
devida uma soma suficiente para a cobertura dos custos pelo mutuante em caso de resolução da
transacção.

14 Sistema interno de recurso

Nome, endereço e número de telefone do contacto

15 Quadro de amortização
ilustrativo

O mutuante deve apresentar um quadro de amortização ilustrativo e resumido que inclua, no mínimo:
- o montante das prestações mensais ou trimestrais (se for caso disso) durante o primeiro ano;
- evolução dos montantes anuais relativamente ao período total do empréstimo.
O quadro deve incluir os montantes relativos:
- ao reembolso do capital;
- ao pagamento dos juros ;
- ao capital em dívida;
- ao montante de cada prestação;
- ao total do capital e dos juros ;
Deve ser referido que o carácter meramente ilustrativo do quadro, o qual conterá uma advertência
no caso de o empréstimo à habitação proposto ser um empréstimo com taxa variável.

16 Abertura de Conta
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O Mutuante deve solicitar o seu Crédito à Habitação e simultaneamente abra a sua conta de depósito.
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FICHA DE INFORMAÇÃO GERAL DE CRÉDITO À HABITAÇÃO DEUTSCHE BANK

Observações preliminares

O presente documento não constitui uma oferta juridicamente vinculativa.
Os dados quantificados são fornecidos de boa fé e constituem uma descrição exacta da oferta que o mutuante
está em condições de propor em função das condições de mercado actuais e com base nas informações apresentadas.
É conveniente notar, no entanto, que estes dados podem registar flutuações em função das condições do mercado.
A comunicação destas informações não implica para o mutuante qualquer obrigação de conceder o crédito.

Mutuante

Deutsche Bank Europe GMBH – Sucursal em Portugal, Rua Castilho, n.º 20, 1250-069 Lisboa, com o capital
social de EUR 125.000.000 – NIPC 980454298 – Conservatória do Registo Comercial de Lisboa

1. Finalidades

2. Tipo de Garantia

Aquisição, Construção e Realização de Obras de conservação ordinária, extraordinária ou de beneficiação
em Habitação Própria Permanente, Secundária ou para Arrendamento;
Transferência de Empréstimos de outras Instituições Financeiras.

Primeira hipoteca do imóvel, e fiança se necessário.
Em casos excepcionais, poder-se-ão aceitar outro tipo de garantias, de acordo com a legislação em vigor.

REGIME DE CRÉDITO

TIPO DE TAXA
Taxa Variável Indexada
(à Euribor a 3, 6 ou 12 meses)

Regime Geral

3. Regime, Tipo de
Taxa e Finalidades dos Empréstimos à Habitação

Taxa Fixa (a 5 ou a 10 anos)

FINALIDADE
Crédito Habitação Deutsche Bank
Habitação Própria Permanente
Segunda Habitação Deutsche Bank
Transferência de Crédito Habitação db
Crédito para Obras db
Crédito para Arrendamento db

Empréstimo de Taxa Mista
Os empréstimos de taxa fixa poderão apresentar um período de taxa fixa e um período de taxa variável ou apenas
um período de taxa fixa, dependendo da escolha do mutuário.
Durante o período de taxa fixa o valor das prestações manter-se-á constante, permitindo assim ao mutuário
conhecer à partida o plano de amortização do seu empréstimo, e precaver-se contra eventuais subidas da taxa de
juro, e consequentemente do valor das suas prestações.
Por outro lado, no caso de uma descida da taxa de juro, o mutuário não beneficiará deste efeito, uma vez que a
alteração da taxa de juro não se reflecte no valor da sua prestação.
Empréstimos de Taxa Variável
Nos empréstimos de Taxa Variável, o valor das prestações varia com a alteração da taxa de juro, de acordo com
uma periodicidade pré-determinada (a mesma do Indexante).
Com indexação à Euribor, a taxa de juro do empréstimo ajusta-se automaticamente consoante a evolução das
taxas de juro do mercado. Poderá optar pela Euribor a 3, 6 ou 12 meses, sendo a revisão da taxa trimestral,
semestral ou anual, respectivamente.
O valor das prestações manter-se-á fixo durante um determinado período de tempo (coincidente com a periodicidade do Indexante), alterando-se se na data de revisão da taxa de juro do empréstimo se verificar que o indexante
foi alterado.
Os empréstimos de taxa variável permitem aos seus detentores beneficiar das descidas da taxa de juro, porque
na data de revisão da taxa de juro do empréstimo a nova taxa de juro a aplicar será mais reduzida. No entanto,
em períodos de subida da taxa de juro, o valor das prestações aumentará.

4. Tipos de
Taxa de Juro
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Taxa Fixa – A taxa de juro é fixa para todo o prazo do empréstimo escolhido a 5 ou a 10 anos, findo este
período aplicar-se-á um novo período de Taxa Fixa ou uma Taxa indexada à Euribor no restante período do
empréstimo.
Taxa Variável – Taxa indexada à Euribor (a 3, 6, ou 12 meses).
A Euribor é divulgada e calculada diariamente, sendo uma média das taxas de juro fornecidas por um painel
de 57 bancos mais activos da União Europeia.

5. Custo de um
Empréstimo de
Crédito à Habitação

O custo de um empréstimo à habitação é o que resulta da taxa de juro nominal aplicada ao empréstimo acrescida
dos custos associados que estão indicados no ponto 6. Este custo é demonstrado na TAE (Taxa Anual Efectiva).
Nos casos da modalidade de Taxa Variável, a taxa nominal resulta da média diária do mês anterior ao da aplicabilidade da taxa Euribor acrescida de um Spread (margem) atribuído pelo Banco de acordo com o Preçário em
vigor.

Não Recorrentes:
Comissão de dossier: € 350,00 + Imposto de Selo à taxa legal em vigor* (inclui Serviço de Solicitadoria Parcial para efeitos de registos)
Comissão de análise de informações comerciais (Não Residentes): €500 + Imposto de Selo à taxa legal em
vigor
Comissão de Formalização: € 200 + Imposto de Selo à taxa legal em vigor
Despesas de Avaliação: € 180,00 + Imposto de Selo à taxa legal em vigor*
Despesas de Vistorias: € 100,00 + Imposto de Selo à taxa legal em vigor (quando aplicável)
Despesas de Solicitadoria parcial p/ efeitos de registos: € 100,00 + Imposto de Selo à taxa legal em vigor
Despesas de Solicitadoria total (facultativo): € 250,00 + Imposto de Selo à taxa legal em vigor

6. Custos Associados

* Estas comissões serão devidas independentemente da formalização do Crédito.

Recorrentes:
Seguro de Vida: É obrigatório. O tarifário a aplicar varia de acordo com o valor de financiamento e a idade
dos proponentes.
Seguro Multiriscos: É obrigatório para todos os produtos. Incide sobre o valor do capital seguro (valor de
reconstrução do imóvel). O Prémio é pago anualmente e corresponde a 1,05‰ do capital seguro.
Seguro de Protecção ao Crédito: Opcional. Corresponde a 1,413% do montante total financiado, o qual
garante o reembolso da prestação do crédito (até € 1.700 por Contrato), durante os primeiros 5 anos, em
caso de Incapacidade Temporária Absoluta para o trabalho ou doença por acidente, Desemprego Involuntário ou Hospitalização. Seguro Prémio Único 1,413 %, Seguro Prémio Mensal 0,164%.
Seguro de Obra: Obrigatório para o produto Construção. Valor das obras X 2,82‰ (taxa de seguro) = prémio de seguro.

Os Empréstimos são amortizados ao longo da vida do Empréstimo em prestações constantes:
Prazo Máximo: Até 40 anos, dependendo do produto.
Periodicidade das prestações: Mensal.
Número de prestações: depende do prazo escolhido.
TIPO DE
HABITAÇÃO

FINALIDADE
Aquisição e Obras

7. Montante e Prazo Máximo do
Empréstimo
Habitação Própria Permanente
ou Secundária

Transferências de
Outra Instituição de
Crédito
Obras

Habitação Própria para Arrendamento

8. Reembolso
antecipado

9. Avaliação do
Imóvel

Aquisição e Obras

PRAZO
MÁXIMO

MONTANTE MÁXIMO DE
FINANCIAMENTO

40 anos

70% do menor dos 2 valores –
avaliação ou financiamento

40 anos

100% do capital em dívida na
Outra Instituição de Crédito ou
até 90 % do menor dos 2 valores – avaliação ou financiamento, o menor dos três valores

30 anos

70% do menor dos 2 valores –
avaliação ou financiamento

30 anos

70% do menor dos 2 valores –
avaliação ou financiamento

Comissão por amortizações parciais/liquidação antecipada:
Taxa variável – 0,5%+Imposto de Selo;
Taxa Fixa – 2%+Imposto de Selo.
Período de pré-aviso para:
- Amortizações parciais – 7 dias úteis;
- Liquidações – 10 dias úteis.
É sempre obrigatória a avaliação do imóvel, que pode condicionar o montante máximo de financiamento.
As avaliações são efectuadas sob responsabilidade do Banco por Avaliadoras homologadas contratadas para o
efeito.

CÓDIGO DE CONDUTA VOLUNTÁRIO
IRS
Caso o financiamento se destine à aquisição de Habitação Própria Permanente ou Habitação para Arrendamento,
poderá deduzir à colecta do I.R.S. os juros e amortizações de capital do Empréstimo até ao limite anual legalmente definido.
Os prémios do seguro de vida também poderão ser deduzidos.
Para o efeito, o Banco envia anualmente para a morada do mutuário a respectiva declaração, contendo o total de
juros e amortização de capital pago no ano civil.
A declaração relativa ao Seguro de Vida será remetida pela respectiva Companhia de Seguros.
Deduções à colecta são definidas anualmente pelo Orçamento Geral do Estado.
Imposto de Selo
Os juros cobrados por empréstimos para Aquisição, Obras ou Construção de Habitação Própria, beneficiam da
isenção de Imposto de Selo.

10. Benefícios
Fiscais

IMT – Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis
O valor de incidência é definido anualmente no Orçamento geral do estado. O IMT é devido aquando da transmissão onerosa dos imóveis, sendo a taxa a aplicar sobre o maior dos seguintes valores: o valor matricial do
imóvel (constante da Caderneta Predial), valor de aquisição do imóvel (constante da Escritura) ou sobre o valor
da avaliação fiscal (efectuado pela DGCI ou a pedido do Contribuinte).
A obtenção da isenção ou o pagamento do IMT, é efectuada nos serviços de finanças da zona do imóvel a adquirir, antes da realização da escritura.
IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis
Ficam isentos de IMI os prédios ou parte de prédios urbanos habitacionais construídos, ampliados, melhorados
ou adquiridos a título oneroso, destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar e que sejam efectivamente afectos a tal fim no prazo de 6 meses após a aquisição ou a conclusão
da construção, ampliação ou dos melhoramentos (a isenção apenas pode ser reconhecida duas vezes ao mesmo sujeito passivo ou agregado familiar, devendo o pedido de isenção ser apresentado até ao 60º dia subsequente ao referido prazo de 6 meses).
O período de isenção a conceder é determinado em função do valor patrimonial tributário do imóvel.

11. Período de
Reflexão

A legislação portuguesa não prevê qualquer período de reflexão em relação aos empréstimos à habitação.

12. Adesão ao
Código de Conduta

Para melhor contribuir para a transparência do mercado e para ajudar todos os clientes a esclarecer as suas dúvidas em matéria de Crédito Habitação, o Deutsche Bank Europe GMBH – Sucursal em Portugal, aderiu ao Código
de Conduta Voluntário sobre as informações a prestar antes da celebração de contratos de Crédito Habitação.
Ao crédito Habitação serão aplicados a taxa nominal (ponto 5.), custos associados (ponto 6.), condições de reembolso (pontos 7. E 8.) em vigor no Banco à data da contratação.
Este código está disponível para consulta em qualquer Balcão Deutsche Bank, ou em www.deutsche-bank.pt

13. Informações
Complementares

Este documento foi elaborado com base no definido no Acordo Europeu sobre um Código de Conduta Voluntário,
sobre as informações a prestar antes da celebração de contratos de empréstimo à habitação.
A Ficha Europeia de Informação Normalizada é fornecida com a Simulação e garante-lhe rigor e transparência de
informação personalizada, completa e detalhada.
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