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Anexo I – Tabela de Comunicação 
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Exemplo de comunicação da instituição 9999 

9999, Julho de 2009 
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2 9999 A01 2000,00 60 C01 13,0 D01 E01 F03 17,9 
3 9999 A02 3000,00 36 C01 7,2 D02 E02 F01 10,3 
4 9999 A09 15000,00 72 C02 8,1 D01 E02 F04 10,2 
5 9999 A13 5000,00 00 C01 24,3 D01 E01 F01 30,2 
6 9999 A15 11000,00 00 C01 15,4 D01 E01 F02 17,7 
7 9999 A16 7500,00 24 C02 16,2 D01 E01 F05 23,2 
8 9999 A18 1000,00 00 C01 20,0 D01 E01 F05 25,1 

 
 
Os exemplos correspondem aos seguintes tipos de crédito: 
- Linha 2 – Crédito pessoal sem finalidade específica no valor de 2000 euros, concedido pelo prazo de 60 meses, com TAN fixa de 13%, comercializado 
directamente pela instituição de crédito, garantido por livrança e com TAEG de 17,9%. 
- Linha 3 – Crédito destinado à aquisição de mobiliário no valor de 3000 euros, concedido pelo prazo de 36 meses, com TAN fixa de 7,2%, comercializado no 
ponto de venda e subvencionado pelo parceiro comercial, sem garantia e com TAEG de 10,3%. 
- Linha 4 – Crédito destinado à aquisição de automóvel novo no valor de 15000 euros, com reserva de propriedade, concedido pelo prazo de 72 meses, com taxa de 
juro variável correspondendo a TAN inicial de 8,1%, comercializado no ponto de venda e com TAEG de 10,2%. 



- Linha 5 – Cartão de crédito com limite máximo de crédito de 5000 euros, com duração indeterminada, TAN fixa de 24,3%, comercializado directamente pela 
instituição de crédito, sem garantia e com TAEG de 30,2%. 
- Linha 6 – Linha de crédito com limite máximo de crédito de 11000 euros (mas plano temporal de reembolso fixado), com duração indeterminada, TAN fixa de 
15,4%, comercializado directamente pela instituição de crédito, com seguro de vida, e com TAEG de 17,7%. 
- Linha 7 – Conta corrente bancária com limite máximo de crédito de 7500 euros, com duração de 24 meses, taxa de juro variável com TAN inicial de 16,2%, 
comercializado directamente pela instituição de crédito, com livrança e seguro de vida e com TAEG de 23,2%. 
- Linha 8 – Descoberto bancário sem domiciliação de ordenado com limite máximo de crédito de 1000 euros, de duração indeterminada, TAN fixa de 20,0%, 
comercializado directamente pela instituição de crédito, com garantia de livrança e penhor de activos financeiros e com TAEG de 25,1%. 
 
 


