
PREÇÁRIO DE COMISSÕES Valor € / %

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (1)

Cedência da Posição Contratual 227,63 €

Alteração de Domiciliação Bancária ou Morada 6,46 €

TERMO DO CONTRATO

Serviço de Peritagem (2) Custo Variável

Despesas por Kms em excesso (3) Custo Variável

Despesas de Recondicionamento (4) Custo Variável

EMISSÃO DE DECLARAÇÕES (1)

Declaração de autorização de saída da viatura do país 33,96 €

Emissão de Declarações Diversas 20,83 €

PEDIDO DE 2a(s) VIA(S) (1)

2ªs Vias Facturas e Planos de Pagamento 10,00 €

Contratos 20,00 €

2ªs vias Documento Único/ Certificado Matrícula
                     -Se tratado pelo Banco

125,00 €

2ªs vias Documento Único/ Certificado Matrícula
                     -Se tratado pelo Cliente

25,00 €

CONTRATOS EM INCUMPRIMENTO

Recuperação de Valores em Dívida (5) 4%

Retoma de Veículos Recuperados (6) 500,00 €

Transporte/Reboque de Veículos Recuperados (6) 450,00 €

OUTRAS

Tratamento Sinistros em caso de perdas totais (7) 150,00 €

Tratamento de Multas e Contestações (1) 15,00 €

Notas:

(1)  Acrescem Portes e despesas de remessa: 1,5€ (normal); 2,50€ (com registo) e 3,50€ (com aviso de receção). Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.

(2)  Custo variável dependente de serviço prestado por entidade externa e a confirmar no momento do agendamento. Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.

(3) Custo variável dependente da configuração da operação. Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.

(4) Custo apurado no momento da entrega da viatura e dependente dos danos que a mesma tiver à data da entrega. Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.

(6) Aplicável apenas em caso de incumprimento definitivo do contrato. Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.

(7) Aplicável a Seguro Automóvel, em caso de Perda Total. Aos valores indicados acresce IVA à taxa legal em vigor.
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(5) 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. Aos 
valores indicados acresce Imposto do Selo à taxa legal em vigor.


