
Anexo à Instrução nº 24/2010 
 
 
Para os efeitos previstos na Instrução nº 24/2010, junto se enviam as minutas utilizadas pelo [inserir 
firma] para a celebração dos seguintes contratos: 
 
 
 
a)  Contratos de crédito sujeitos ao regime do Decreto-Lei nº 51/2007, de 7 de Março 
 
 

Referência 
interna

Designação 
comercial do 

produto

Cláusulas 
alteradas / 

suprimidas / 
novas

A utilizar a partir 
de

Aquisição de terreno para construção de habitação 
própria 

Aquisição de habitação própria permanente, secundária 
ou para arrendamento

Construção de habitação própria permanente, 
secundária ou para arrendamento

Realização de obras de conservação ordinária, 
extraordinária e de beneficiação de habitação própria 
permanente, secundária ou para arrendamento 

Aquisição de terreno para construção de habitação 
própria

Aquisição de habitação própria permanente, secundária 
ou para arrendamento

Construção de habitação própria permanente, 
secundária ou para arrendamento

Realização de obras de conservação ordinária, 
extraordinária e de beneficiação de habitação própria 
permanente, secundária ou para arrendamento 

Com finalidade específica

Sem finalidade específica

Alterações às minutasMinutas de contratos

Crédito sinal

Crédito à 
habitação

Crédito conexo

Categoria de 
crédito Sub-categoria de crédito

 
 



 
 
b)  Contratos de crédito sujeitos ao regime do Decreto-Lei nº 133/2009, de 2 de Junho 
 
 
 

Referência 
interna

Designação 
comercial do 

produto

Cláusulas 
alteradas / 

suprimidas / 
novas

A utilizar a partir 
de

Sem finalidade específica

Finalidade Lar

Finalidade Educação, Saúde e Energias Renováveis

Outras finalidades

Locação financeira de equipamentos

Consolidado sem hipoteca sobre coisa imóvel

Locação financeira ou ALD com opção ou obrigação 
de compra: novos

Locação financeira ou ALD com opção ou obrigação 
de compra: usados

Com reserva de propriedade: novos

Com reserva de propriedade: usados

Outros: novos

Outros: usados

Crédito com período de free-float

Crédito sem período de free-float

Com domiciliação de ordenado

Sem domiciliação de ordenado

Conta corrente bancária

Facilidade de 
descoberto

Minutas de contratos Alterações às minutas

Categoria de 
crédito Sub-categoria de crédito

Crédito pessoal

Crédito 
automóvel (e 

outros veículos)

Cartão de 
crédito

Linha de crédito

 
 
 
 
[data] 
 
 
 
Responsável pela prestação de informação 
 
[Assinatura do responsável] 
 
 


