
PREÇÁRIO Valor € / %

GESTÃO DO CONTRATO

Comissão de cobrança de renda 3,46 €

Gestão de Parque 20,00 €

Cancelamento de encomenda da viatura ou recusa de recepção (6) 30%

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Cedência da Posição Contratual:

Empresas do mesmo grupo/fusões (3) 100,00 €

Outras Empresas (3) 240,00 €

Exclusão/alterações do serviço de Seguro (4) 50,00 €

Cobrança de serviços não contratados ou redébitos (9) 10,00 €

Proposta de Renegociação (12) 15,00 €

Alteração de Domiciliação Bancária ou Morada (13) 10,00 €

Alteração de características do veículo (8) 60,00 €

TERMO DO CONTRATO

Pré-Peritagem ou Remarcação por falta de comparência do condutor (5) 65,00 €

Cálculo da Rescisão - 2o pedido e seguintes 15,00 €

Lavagem para possibilitar peritagem na devolução da Viatura 20,00 €

Rescisão Antecipada - Despesas Administrativas (7) 200,00 €

EMISSÃO DE DECLARAÇÕES (13)

Autorização de Circulação para fora da União Europeia (10) 90,00 €

Declarações Diversas a pedido do cliente - Sem Reconhecimento 20,00 €

Declarações Diversas a pedido do cliente  - Com Reconhecimento 70,00 €

PEDIDO DE 2a(s) VIA(S) (13)

Faturas/ Notas de Crédito 10,00 €

Contratos 20,00 €

Documento Único Automóvel / Certificado Matrícula (8) 60,00 €

Carta Verde 15,00 €

Manuais da Viatura / Colete refletor / Triangulo de Segurança / Chaves/ Livro de Revisões (9) 25,00 €

Manual de Condutor 25,00 €

Documentos diversos 15,00 €

Certificado de IPO 25,00 €

Modelo Único de Venda 60,00 €

Outro Equipamento 40,00 €

CONTRATOS EM INCUMPRIMENTO

Comissão pela Recuperação de Valores em Dívida (1) 4%

Despesas quando existe intervenção de Recuperação Externa de Valores em Dívida (2) 12%

Transporte/ Recolha de Veículos Recuperados (14) 300,00 €

Despesas Gestão de processo em Contencioso 130,00 €

Despesas por devolução de débito directo (SEPA) 50,00 €

OUTROS

Tratamento de perdas totais (11) 250,00 €

Pagamento de Multas por conta de cliente 30,00 €

Identificação de Condutor/Cliente (13) 10,00 €

Comprovativo de Liquidação de IUC (13) 10,00 €

Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.
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Notas:

(2) Sobre valor em dívida.

(3) Sujeito a aprovação. Acrescem Portes e despesas de remessa: 1,5€ (normal); 2,50€ (com registo) e 3,50€ (com aviso de recepção). Valor a liquidar pelo cedente.

(4) Acresce 50% das frações mensais vincendas do prémio anual, com um valor mínimo de uma fração mensal.

(5) Fora das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto o valor é sob consulta por zona e viatura.

(6) Sobre o preço de aquisição da viatura.

(7) Acresce ao valor da rescisão.

(8) Acresce custos do IMT/ Conservatória de registo automóvel.

(9) Acresce valor cobrado pelo fornecedor do serviço.

(10) Acresce valor da extensão territorial do seguro, se aplicável. Acrescem Portes e despesas de remessa: 0,5€ (normal); 1,50€ (com registo) e 2,50€ (com aviso de recepção).

(11) Quando seguro não incluído no contrato.

(12) Sujeito a aprovação. 

(13) Acrescem Portes e despesas de remessa: 0,5€ (normal); 1,50€ (com registo) e 2,50€ (com aviso de recepção).

(14) Aplicável apenas em caso de incumprimento definitivo do contrato.

(1) Sobre o valor de cada renda vencida e não paga, com o valor mínimo de 12 € e máximo de 150 €. Se o valor da renda exceder os 50.000 €, a comissão corresponde a 0,5% do valor da referida 
renda. A esta comissão acrescem juros de mora sobre capital e juros vencidos e não pagos, calculados à taxa contratual acrescida de 3 pontos percentuais.
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