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CRÉDITO AO CONSUMO NOVO BANCO DOS AÇORES 
CONDIÇÕES GERAIS

Definições 
NOVO BANCO DOS AÇORES, S.A., com sede na Rua Hintze 
Ribeiro, nºs 2 a 8, em Ponta Delgada, com o capital social de 
18.637.500,00 Euros, n.º 512 061 840 de pessoa coletiva e de 
matrícula registada na Conservatória do Registo Comercial de 
Ponta Delgada de ora em diante designado por Banco.
Carência de Capital: Período durante o qual o cliente apenas 
paga juros, mantendo-se o capital em dívida inalterado.  
Carência de Capital e Juros: Período durante o qual o cliente 
não paga juros nem reembolsa capital, sendo o valor dos juros 
acumulado ao capital em dívida. 
Carência de Juros: Período durante o qual o cliente apenas 
reembolsa capital. No final deste período, os juros ainda não 
pagos acrescem ao capital em dívida. 
Cliente: A pessoa singular identificada nas condições particulares 
a quem é concedido o crédito. 
Conta D/O: Conta bancária identificada nas condições 
particulares, na qual serão processados todos os créditos e 
débitos inerentes ao contrato. 
Contrato: O presente contrato de financiamento, constituído pelas 
condições particulares e pelas condições gerais. 
Crédito: O crédito concedido nos termos do contrato. 
Descoberto Ordenado: O crédito concedido com base na 
domiciliação de ordenado.  
Dias Úteis: Dias em que os balcões do Banco se encontram 
abertos ao público. 
Euribor: O indexante resultante do cálculo da média das taxas de 
depósitos interbancários para o prazo correspondente ao período 
de referência aplicável nos termos das condições particulares, 
denominados em euros, oferecidas na zona da União Económica e 
Monetária entre Bancos de primeira linha. 
Indexante: Índice de referência cuja evolução determina, através 
de uma relação previamente convencionada, as alterações 
periódicas das taxas de juro variáveis aplicáveis ao crédito. 
Montante Máximo: O montante máximo do crédito disponível para 
ser utilizado pelo cliente ao abrigo do contrato. 
Ordenado: Qualquer transferência que seja efetuada para a conta 
do cliente proveniente da sua atividade profissional, excluindo 
transferências tipificadas como rendimento social de inserção, 
abono de família para crianças e jovens, subsídio de desemprego, 
subsídio de doença ou equivalente.  
Período de Utilização: Período em que o cliente pode utilizar o 
crédito concedido no contrato.  
Utilização do Crédito: Cada utilização do crédito efetuada pelo 
cliente ao abrigo do contrato e com o limite do montante máximo. 
As definições aplicam-se igualmente nas condições particulares e 
nas condições gerais, podendo ser usadas com o mesmo sentido 
no singular e no plural. 
1. Tipo de Crédito e Respetiva Utilização 
1.1. Sempre que não seja indicado de outro modo, o crédito é 
objeto de uma única utilização, efetuada no momento da produção 
de efeitos do contrato. 
1.2. Sendo o crédito concedido em conta corrente, o cliente pode 
utilizar o mesmo por uma ou mais vezes até ao montante máximo, 
podendo, igualmente creditar a conta corrente por uma ou mais 
vezes, assim reconstituindo o montante de crédito suscetível de 
utilização. 
1.3. No caso de crédito pessoal, o cliente só pode utilizar o crédito 
até ao limite máximo estabelecido nas condições particulares. 
1.4. No caso de descoberto, o Banco permite ao cliente dispor de 
fundos que excedam o saldo da sua conta D/O, até ao limite 
máximo estabelecido nas condições particulares, de acordo com o 
regime de utilização ali indicado. 
1.5 A aprovação do limite do descoberto ordenado tem como 
pressuposto a domiciliação efetiva do ordenado na conta D/O do 
cliente, sendo o valor máximo aprovado em função do mesmo. 
1.6 O limite de crédito do descoberto ordenado será revisto 
mensalmente, podendo ser aumentado ou reduzido pelo Banco 
em função do valor do ordenado, bem como da avaliação do risco 
do cliente e constará do extrato da conta D/O. 
1.7 No caso previsto nos números 1.4. e 1.5., desde que previsto 
nas condições particulares, o Banco pode exigir ao cliente, em 
qualquer momento, o reembolso integral do crédito. 
1.8 Os créditos concedidos em conta corrente, com renovação 
automática, são considerados como contratos de duração 
indeterminada.
2 Juros 

2.1. Os juros, à taxa referida nas condições particulares, são 
cobrados postecipadamente  e calculados dia a dia sobre o capital 
que se encontrar em dívida. 
2.2. No caso dos juros devidos ao abrigo de contas correntes e 
descobertos serão os mesmos calculados sobre o saldo médio 
devedor verificado no período referido nas condições particulares, 
no ponto relativo a "Pagamento de Juros". 
2.3. A taxa de juro, calculada nos termos do número 2.1 supra, 
terá uma bonificação de 1% caso o cliente tenha o seu ordenado 
domiciliado na conta D/O. No caso de se tratar da linha de crédito 
NB Vida Académica, a taxa de juro terá uma bonificação de 0,5% 
caso o cliente frequente um curso numa universidade com 
protocolo com o NOVO BANCO DOS AÇORES, de 0,25% caso o 
cliente tenha uma média de curso superior ou igual a 14 valores, 
ou de 0,25% caso o cliente tenha a bolsa de estudo ou o ordenado 
domiciliados no NOVO BANCO DOS AÇORES. Se durante a 
vigência do contrato o cliente deixar de cumprir alguns do 
requisitos para a atribuição da bonificação, as bonificações 
referidas anteriormente deixarão de ser aplicadas, sendo, 
consequentemente, as prestações aumentadas em função dessa 
alteração. 
2.4. O disposto nos números 2.2. e 2.3. supra não se aplica a 
crédito concedido em conta corrente e a descobertos. 
2.5. Quando o dia da concessão do crédito não coincidir com o dia 
acordado para o débito das prestações, os juros respeitantes ao 
período que decorre entre a data da concessão e a data de 
reembolso estabelecida nas condições particulares, serão 
cobrados nesta última data, não contando tal entrega para o plano 
de amortização contratado. 
2.6. No caso de juros calculados à taxa variável, são os mesmos 
calculados com base no Indexante referido nas condições 
particulares, a que acresce uma margem («spread»); o Indexante 
será revisto com a periodicidade constante das condições 
particulares, sendo o novo valor a média dos valores diários desse 
Indexante no mês anterior ao da revisão.  
2.7. O Banco e o cliente aceitam que a informação relativa à 
variação da taxa nominal seja prestada ao cliente com uma 
periodicidade mínima trimestral, no seu extrato de conta.
3. Encargos Iniciais e Outros Encargos 
3.1. O Banco fica autorizado a debitar a conta D/O, pelos valores 
devidos em virtude da celebração e execução do contrato, 
designadamente a título de impostos, taxas, juros remuneratórios 
ou moratórios, capital em dívida, comissões e encargos, desde 
que previstos nas condições particulares e sem prejuízo do 
previsto no ponto 4.3. 
3.2. São da exclusiva responsabilidade do cliente todas as 
despesas judiciais e extrajudiciais em que o Banco venha a 
incorrer, para boa cobrança dos créditos a título de capital, juros, 
comissões e encargos devidos, legal e contratualmente, quando o 
cliente incumpra com as obrigações estipuladas no contrato. 
3.3. O cliente é responsável pelo pagamento de todas as 
despesas e encargos de natureza notarial resultantes da 
celebração do contrato, pelas despesas e encargos de natureza 
fiscal resultantes da celebração, execução e cessação do contrato 
ou de suas eventuais alterações, incluindo imposto de selo. 
3.4. O cliente obriga-se a manter a conta D/O provisionada para os 
efeitos acima previstos, nas datas respetivas. Caso tal não 
aconteça, fica o Banco autorizado a debitar outras contas de 
depósito de que o cliente seja ou venha a ser titular exclusivo junto 
do Banco, para regularização de qualquer valor em dívida. 
4. Reembolso de Capital 
4.1. O cliente obriga-se a reembolsar o crédito em prestações 
sucessivas, cujo número, periodicidade, data e demais condições 
estão fixadas nas condições particulares do presente contrato, 
salvo no caso de descoberto ou de crédito em conta corrente, caso 
em que o capital será reembolsado no final do prazo. 
4.2 No caso do descoberto ordenado, o crédito será reembolsado 
e processado na conta D/O na totalidade pelo montante 
correspondente ao crédito utilizado no período a que se reporta o 
respetivo extrato. 
4.3 No caso previsto no número anterior, excecionalmente, o 
Banco poderá autorizar o reembolso, na data fixada, de um 
mínimo obrigatório a pagar, correspondente a apenas 25% do 
valor utilizado em tal descoberto. Caso este reembolso não seja 
efetuado pelo cliente, o Banco poderá cobrar um valor pelo serviço 
de processamento de pagamento fora de prazo.  
4.4. O reembolso de capital poderá estar sujeito, se previsto nas 
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condições particulares, a um período de carência inicial, durante o 
qual o cliente só pagará juros. 
4.5. Todo e qualquer pagamento a efetuar ao abrigo do contrato 
deve ser feito na íntegra, sem qualquer dedução ou compensação, 
a qualquer título, com quaisquer outros montantes ou direitos que 
se possam reclamar junto do Banco. 
4.6. Caso venham a ser efetuados pagamentos que não cubram a 
totalidade dos montantes nessa data devidos ao Banco, tal 
pagamento parcial será imputado, sucessivamente, à liquidação 
de (i) comissões, (ii) custos e encargos, (iii) juros moratórios, (iv) 
juros remuneratórios e (v) capital. 
5. Períodos de Carência Intermédios de Capital e Juros 
5.1. Caso nas condições particulares fique prevista a possibilidade 
de o cliente beneficiar de períodos de carência intermédios, o 
cliente poderá, por cada 12 (doze) meses de vigência do contrato, 
gozar de um período de carência de duração mensal, seja no 
início da vigência do contrato seja posteriormente, no decurso do 
qual não está obrigado a proceder a qualquer reembolso de capital 
e ao pagamento de juros. 
5.2. O cliente apenas poderá gozar de um período de carência 
após os primeiros 12 (doze) meses de vigência do contrato, 
mesmo que não tenha exercido tal direito em períodos anteriores, 
não podendo gozar de qualquer período de carência intermédio 
nos últimos 3 (três) meses de vigência do contrato. 
5.3. O gozo de cada período de carência intermédio apenas 
poderá ocorrer caso o cliente tenha, até ao momento da 
solicitação, cumprido integralmente todas as obrigações 
emergentes do contrato. 
5.4. Verificando-se os pressupostos para gozar de um período de 
carência intermédio, e caso pretenda fazê-lo, o cliente deverá 
notificar o Banco da sua intenção, por escrito ou através do canal 
telefónico NBdireto  (707 296 365), com uma antecedência mínima 
de 3 (três) dias úteis sobre a data do vencimento da prestação 
para a qual pretende exercer a possibilidade prevista nesta 
cláusula. 
5.5. Ao gozo de períodos de carência intermédios por parte do 
cliente poderá corresponder, conforme a vontade manifestada pelo 
cliente: 
a) A reestruturação e consequente aumento do montante das 
prestações seguintes, sem qualquer aumento do prazo de 
reembolso do crédito em dívida, através da distribuição do capital 
pelo qual foi utilizado o período de carência pelas prestações 
ainda não vencidas, de acordo com os critérios de reembolso de 
capital previstos no presente contrato; 
b) O aumento do prazo do presente contrato por tempo 
equivalente ao período de carência intermédio utilizado.
6. Reembolso Antecipado 
6.1. O cliente pode reembolsar antecipadamente os montantes em 
dívida nos termos do contrato, total ou parcialmente, desde que 
notifique, por escrito, o Banco com um pré-aviso não inferior a 30 
dias de calendário ou, caso a formalização do presente Contrato 
tenha sido efetuada via canais digitais, notifique o Banco através 
dos mesmos canais respeitando o referido pré-aviso. 
6.2. Em caso de reembolso antecipado o custo total do crédito 
será reduzido por via redução dos juros e dos encargos relativos 
ao período remanescente do contrato. 
6.3. Sem prejuízo do disposto no número anterior, aplicando-se ao 
contrato uma taxa de juro fixa, o Banco tem direito a cobrar uma 
comissão pelos custos diretamente relacionados com o reembolso 
antecipado, que será de 0,5% ou 0,25% do capital reembolsado 
antecipadamente, consoante o período decorrido entre o 
reembolso antecipado e a data estipulada para o termo do contrato 
seja, respetivamente, superior a um ano ou, inferior ou igual a um 
ano. 
6.4. Em nenhum caso a comissão de reembolso antecipado pode 
exceder o montante de juros que o cliente teria de pagar durante o 
período decorrido entre a data do reembolso antecipado e a data 
estipulada para o termo do período de taxa de juro fixa do contrato.
6.5 O disposto nos números anteriores não se aplica a 
descobertos.
7. Informação 
7.1. No caso de crédito com duração fixa, em que exista 
amortização de capital, o cliente tem o direito de solicitar ao 
Banco, sem qualquer encargo e a todo o tempo durante a vigência 
do respetivo contrato, uma cópia do quadro de amortização. 
7.2. No caso de crédito em que haja lugar ao pagamento de 
despesas e de juros sem amortização do capital, o cliente tem o 
direito de solicitar ao Banco, sem qualquer encargo, um extrato 
dos períodos e condições de pagamento dos juros devedores e 
das despesas recorrentes e não recorrentes associadas. 
7.3. Para que a revogação do crédito produza efeitos, o Cliente 

deve expedir a declaração mediante o envio de carta registada 
com aviso de receção ou mediante comunicação escrita entregue 
numa agência do Banco, desde que qualquer das referidas 
comunicações seja expedida dentro do prazo referido em 7.1. 
Caso a contratação do presente crédito tenha sido formalizada via 
canais digitais, a referida comunicação poderá ser efetuada 
através dos mesmos canais, respeitando sempre o prazo indicado 
em 7.1.
8. Direito de Livre Revogação 
8.1. O cliente pode revogar livremente o contrato no prazo máximo 
de 14 (catorze) dias de calendário sem necessidade de indicar 
qualquer motivo. 
8.2. O prazo para o exercício do direito de revogação começa a 
correr: (i) a partir da data da celebração do contrato; ou (ii) a partir 
da data da receção pelo cliente do exemplar do contrato e, se for o 
caso, das informações previstas no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
133/2009, de 2 de junho, se essa data for posterior à referida na 
alínea anterior.  
No caso dos descobertos, entende-se que a data de receção pelo 
cliente do exemplar do contrato corresponde ao dia em que o 
cliente acusa a receção da aceitação da proposta de crédito por 
parte do Banco, junto do NBdireto  (707 296 365).  
8.3. Para que a revogação do crédito produza efeitos, o cliente 
deve expedir a declaração mediante o envio de carta registada 
com aviso de receção ou mediante comunicação escrita entregue 
numa agência do Banco, desde que qualquer das referidas 
comunicações seja expedida dentro do prazo referido em 8.1. 
Caso a contratação do presente crédito tenha sido formalizada via 
canais digitais, a referida comunicação poderá ser efetuada 
através dos mesmos canais, respeitando sempre o prazo indicado 
em 8.1. 
8.4. Exercido o direito de revogação, o cliente deve pagar ao 
Banco o capital e os juros vencidos a contar da data de utilização 
do crédito até à data de pagamento do capital, o que deve ser feito 
o mais rapidamente possível e, em qualquer caso, em prazo não 
superior a 30 dias após a expedição da comunicação, nada mais 
sendo devido com exceção de uma indemnização correspondente 
ao montante de eventuais despesas não reembolsáveis pagas 
pelo Banco a qualquer entidade da administração pública. 
8.5. Para efeitos do número anterior, os juros são calculados com 
base na taxa nominal estipulada para o crédito, com o valor diário 
referido nas condições particulares.
9. Garantias 
9.1. Todas as garantias constituídas e indicadas nas condições 
particulares destinam-se a garantir o bom pagamento de todas as 
responsabilidades que advêm para o cliente do não cumprimento 
pontual e integral de qualquer obrigação resultante do contrato, 
bem como suas alterações, prorrogações, aditamentos ou 
reestruturações, nomeadamente, e entre outros, o reembolso de 
capital, o pagamento de juros remuneratórios e moratórios, 
comissões, despesas judiciais ou extrajudiciais, honorários de 
advogados, solicitadores e custas.  
9.2. As garantias diversas do aval aposto em livrança subscrita 
pelo cliente, da reserva de propriedade e da hipoteca são 
formalizadas em contrato autónomo.
10. Seguros 
O cliente poderá subscrever os Seguros referentes a este contrato 
junto do Banco. Em caso de adesão, encontra-se, em anexo a 
estas condições, uma nota informativa com o resumo das 
condições gerais e especiais dos seguros contratados.
11. Juros de Mora e Capitalização de Juros 
11.1. Caso o cliente entre em mora no cumprimento de quaisquer 
obrigações assumidas perante o Banco em virtude do Contrato, a 
taxa moratória corresponderá à taxa remuneratória à data da 
mora, acrescida de 3%, e sem necessidade de interpelação para o 
efeito. 
11.2. Os juros serão capitalizados na máxima amplitude 
legalmente admitida. 
12. Alterações 
12.1. O Banco poderá modificar a taxa de juro ou outros encargos, 
incluindo comissões, em caso de alterações supervenientes de 
mercado ou quando exista razão atendível para o efeito. 
12.2. Para os efeitos do presente contrato, consideram-se 
nomeadamente as seguintes situações: 
a) A modificação de regras legais ou regulamentares em vigor à 
data da celebração do contrato que imponham o agravamento dos 
valores das provisões para riscos de crédito, das reservas de 
caixa, dos rácios de solvabilidade ou, em geral, qualquer 
encarecimento do crédito; 
b) A impossibilidade de determinação da taxa de juro aplicável ou 
da taxa alternativa para qualquer período de contagem de juros, 
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por extinção da taxa aplicável ou do indexante que lhe serve de 
base; 
c) O agravamento do custo de fundos para o Banco face àquele 
que vigorava na data de celebração do contrato, desde que tal 
agravamento seja relevante e determinado por razões externas ou 
fora da esfera de influência do Banco, o qual deverá ser 
objetivamente justificado. 
12.3. A alteração referida no número anterior será previamente 
comunicada, por escrito, ao cliente, assistindo-lhe o direito a 
resolver o contrato, sem qualquer encargo, no prazo de 90 
(noventa) dias sobre a data em que lhe for comunicada tal 
alteração, a qual produzirá efeitos no período de contagem de juro 
imediatamente seguinte ao termo do referido prazo. 
12.4. No caso previsto na alínea b) do nº 2 supra, será aplicado ao 
crédito um indexante/taxa de juro determinado por um conjunto de 
entidades independentes, associado a uma variável financeira 
adequada e de divulgação pública. 
12.5. O Banco compromete-se a reverter quaisquer alterações 
unilaterais efetuadas sempre que cessem as respetivas causas 
justificativas, devendo comunicar por escrito ao cliente a reversão 
das alterações efetuadas. 
12.6. A taxa de juro, os encargos e comissões do crédito 
concedido em conta corrente poderão ser alterados mediante 
prévia comunicação através de carta registada enviada pelo Banco 
ao cliente, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
relativamente ao início de cada período de pagamento de juros, 
produzindo efeitos a partir do início do mesmo. 
12.7. Após ter sido notificado das alterações previstas no ponto 
anterior, o cliente poderá resolver o contrato, imediata e 
gratuitamente, com fundamento em tais alterações, desde que o 
comunique mediante carta registada enviada ao Banco até à data 
de início do período de pagamento de juros seguinte.
13. Denúncia e Resolução de Contrato de Duração 
Indeterminada 
13.1. No caso de contrato de duração indeterminada, o cliente 
pode denunciar o mesmo, sem indicação de motivo e 
gratuitamente, desde que comunique a sua decisão ao Banco por 
escrito com um pré-aviso de um mês. 
13.2. O Banco pode, também, denunciar o contrato em causa 
desde que comunique a sua decisão ao cliente, por escrito e 
devidamente justificada, com um pré-aviso de, pelo menos, dois 
meses. 
13.3. Consideram-se fundamentos para a resolução pelo Banco de 
contrato de duração indeterminada, as situações previstas em 
13.1. destas condições gerais, seguindo-se os procedimentos 
previstos na cláusula 13.
14. Vencimento Antecipado 
14.1. As seguintes situações são passíveis de ser consideradas 
como fundamento do vencimento antecipado do crédito: 
a) Falta de pagamento pelo cliente de duas prestações sucessivas 
cujo valor seja superior em 10% ao montante total do crédito. 
b) A falta de reembolso de três prestações de mínimo obrigatório a 
pagar ou a falta de domiciliação do ordenado do cliente na conta 
D/O durante três meses consecutivos no âmbito do descoberto 
ordenado;  
c) Falsa participação de sinistro coberto pelo seguro, quando 
tenha sido contratado; 
d) Falsidade das informações prestadas pelo cliente; 
e) Diminuição das garantias prestadas ou do seu valor, bem como 
a alienação ou oneração do respetivo objeto; 
f) Penhora ou qualquer outra apreensão judicial de quaisquer 
contas bancárias do cliente afetas ao contrato ou do objeto de 
quaisquer garantias prestadas; 
g) Incumprimento de qualquer outra obrigação pecuniária de 
qualquer montante do cliente perante o Banco, incluindo cessação 
ou suspensão de pagamentos, desde que tal obrigação se 
encontre vencida, reclamada e não haja sido regularizada; 
h) Instauração contra o cliente de qualquer dos processos 
previstos no código da insolvência e de recuperação de empresas 
ou noutros diplomas que regulamentem ou venham a 
regulamentar estas matérias; 
i) Integração do cliente na listagem de utilizadores de cheque que 
oferecem risco (organizada, nos termos da lei, pelo Banco de 
Portugal). 
14.2. Após a ocorrência de uma situação de vencimento 
antecipado do crédito, o Banco poderá exercer todos ou qualquer 
um dos direitos e/ou ações seguintes, disso notificando por carta 
registada com aviso de receção o cliente: 
a) Cancelar o crédito não utilizado, se for o caso; 
b) Declarar imediatamente vencidas todas as obrigações 
assumidas pelo cliente no contrato, exigindo o pagamento 

imediato de todos os montantes devidos ao seu abrigo;  
c) Proceder à imediata execução de todas ou parte das garantias. 
14.3. O Banco concederá ao cliente, na carta referida no número 
anterior, um prazo suplementar de 15 dias para proceder ao 
pagamento integral das prestações em atraso, acrescidas das 
indemnizações e encargos devidos, ou para sanar a situação de 
vencimento antecipado que tiver ocorrido, o que, não sendo 
cumprido pelo cliente, implicará a resolução do contrato e a 
execução das garantias existentes.
15. Cessão 
15.1. O Banco poderá ceder livremente, total ou parcialmente, o 
crédito, ficando autorizado a entregar a potenciais cessionários 
uma cópia do contrato, dos documentos que sustentem o crédito e 
suas garantias e do processo da sua concessão. 
15.2. O Banco fica, também, autorizado a ceder a sua posição 
contratual desde que o cliente a isso não se oponha no prazo de 
14 dias após ter sido notificado para o efeito.
16. Efeitos do Contrato 
16.1. O contrato está sujeito à condição suspensiva da verificação 
final dos documentos de instrução do crédito por parte dos 
serviços competentes do Banco, tornando-se eficaz na data em 
que o crédito venha a ser disponibilizado na conta D/O.
16.2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso do 
descoberto o cliente deverá confirmar a receção da aceitação da 
proposta de crédito por si efetuada, ou da proposta com 
alterações, se for o caso, junto do NBdireto  (707 296 365), sem o 
que o carregamento do plafond aprovado não será efetuado na 
conta D/O indicada nas condições particulares.
16.3. O presente contrato está sujeito ao termo resolutivo da não 
efetivação do crédito na conta D/O após o decurso de 20 dias 
sobre a data da sua assinatura por parte do cliente, ou de 30 dias, 
caso o presente contrato tenha sido celebrado através do telefone.
17. Elegibilidade para Operações de Política Monetária 
17.1. O crédito do Banco emergente deste contrato constitui um 
ativo elegível como garantia de operações de política monetária do 
Eurosistema, nos termos e condições definidos na instrução do 
Banco de Portugal nº 1/99 e na instrução do Banco de Portugal n.º 
7/2012. 
17.2. Em conformidade com o disposto nas instruções 
anteriormente referidas, o Banco pode, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 105/2004, de 8 de maio, constituir penhor financeiro a favor do 
Banco de Portugal sobre os direitos de crédito para si emergentes 
do contrato de crédito. 
17.3. Para a eventualidade prevista no número anterior, em 
conformidade e para os efeitos previstos nos referidos normativos, 
o cliente e o prestador de garantia declaram que: 
a) O Banco fica autorizado a transmitir ao Banco de Portugal os 
elementos, dados e condições estabelecidos neste contrato; e, 
b) Renunciam expressamente ao direito de proceder à 
compensação entre o montante de que sejam devedores ao abrigo 
do contrato com eventuais montantes de que sejam ou venham a 
ser credores sobre o Banco e/ou o Banco de Portugal. 
18. Comunicação de Responsabilidades ao Banco de Portugal 
18.1. Em cumprimento do disposto na alínea a) do ponto 4 da 
instrução n.º 21/2008 do Banco de Portugal, o Banco está 
obrigado a comunicar àquela entidade, para efeitos de 
centralização e divulgação de informação, em nome do 
beneficiário direto do crédito, os saldos das responsabilidades 
decorrentes de operações ativas de crédito concedido relativos ao 
último dia de cada mês, bem como as garantias prestadas em 
nome do potencial devedor. 
18.2. Nas operações referidas no número anterior incluem-se, 
também, os montantes não utilizados relativos a quaisquer tipos 
de linhas de crédito irrevogáveis contratadas, incluindo cartões de 
crédito, a comunicar em nome do beneficiário direto, por 
constituírem responsabilidades potenciais e os montantes das 
fianças e avales prestados a favor do Banco, a comunicar em 
nome dos fiadores e avalistas, a partir do início do respetivo 
contrato de financiamento, até ao limite da garantia prestada. 
18.3. Para os efeitos do previsto na aludida Instrução do Banco de 
Portugal, entende-se por devedor a pessoa singular interveniente 
numa operação de crédito, que seja titular de pelo menos, um dos 
seguintes tipos de responsabilidade: (i)responsabilidades de 
crédito efetivas, isto é, em que ocorreu a utilização dos montantes 
contratados, (ii) responsabilidades de crédito potenciais, isto é, em 
que ainda não ocorreu a utilização dos montantes contratados e 
que representem compromissos irrevogáveis por parte do Banco, 
(iii) responsabilidades por garantias prestadas, e (iv) 
responsabilidades por garantias recebidas. 
18.4. Nos termos da referida instrução n.º 21/2008, o cliente tem o 
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direito conhecer a informação que a seu respeito conste da Central 
de Responsabilidades de Crédito e, quando se verifique a 
existência de erros ou omissões, deve solicitar a sua retificação ou 
atualização junto do Banco.
19. Lei Aplicável 
O presente contrato é regulado pela lei portuguesa.
20. Reclamações, Procedimentos Extrajudicias e Foro 
20.1. Sem prejuízo da legislação referente ao livro de 
reclamações, o Cliente pode apresentar, em qualquer agência do 
Banco ou através do seu sítio na internet em www.
novobancodosacores.pt, as suas reclamações. O Cliente pode, 
ainda, apresentar diretamente ao Banco de Portugal reclamações 
fundadas no incumprimento da lei por parte do Banco. 
20.2. De acordo com o disposto no artigo 32.º do decreto-lei n.º 
133/2009, de 2 de junho, e por forma a assegurar a resolução 
alternativa de litígios respeitantes aos direitos e obrigações 
resultantes do presente contrato, o Banco disponibiliza ao Cliente, 
nos termos previstos na Lei n.º 144/2015, de 8 de setembro, o 
recurso às seguintes entidades de resolução alternativa de litígios, 
a que aderiu: 
a) Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, 
disponível na página www.centroarbitragemlisboa.pt; 
b) Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflito de 
Consumo, disponível na página www.cniacc.pt.         
20.3. O Banco e o Cliente podem, ainda, recorrer ao foro judicial 
estipulando-se para o efeito a competência do foro de Lisboa ou 
do Porto, se o Cliente tiver domicílio nas áreas metropolitanas do 
Lisboa ou do Porto, respetivamente, ou do foro cível do domicílio 
do Cliente, desde que em Portugal.
21. Supervisão 

O Banco está sujeito à supervisão do Banco de Portugal com sede 
na Rua do Ouro, 27 1100-150 Lisboa.
22. Identificação  
NOVO BANCO DOS AÇORES, S.A., com sede na Rua Hintze 
Ribeiro, nºs 2 a 8, em Ponta Delgada, com o capital social de 
18.637.500,00 Euros, n.º 512 061 840 de pessoa coletiva e de 
matrícula registada na Conservatória do Registo Comercial de 
Ponta Delgada
23. Comunicações 
23.1 Salvo se diferentemente previsto neste contrato, as 
comunicações previstas no presente contrato serão efetuadas: (i) 
pelo Banco, por escrito, por carta, carta registada, através do 
extrato da conta D/O, ou mediante o envio de mensagem através 
de suporte eletrónico nomeadamente, através do envio de 
mensagem eletrónica para a caixa de correio dos canais diretos do 
Banco, caso o cliente seja aderente, ou para um endereço de 
correio eletrónico fornecido pelo cliente; e(ii) pelo cliente mediante 
o envio de carta ou carta registada e dirigidas para os endereços e 
postos de receção referidos no ponto “Comunicações” das 
condições particulares, comunicação escrita entregue numa 
agência do Banco, ou através de qualquer meio disponibilizado 
para esse efeito nos canais diretos do Banco.  
23.2. Para efeitos de citação judicial serão utilizados os domicílios 
constantes nas condições particulares do contrato. O Banco será 
citado na sua sede social, cuja morada consta das definições das 
presentes condições gerais. 
23.3. As comunicações efetuadas nos termos do número anterior 
considerar-se-ão realizadas na data da respetiva receção ou, se 
após as 16.00 horas, no dia útil imediatamente seguinte.

Todos os dados facultados pelo cliente destinam-se, exclusivamente, a permitir a sua adequada identificação para o estabelecimento 
de relações comerciais. O(s) titular(es) certifica(m) a veracidade das informações presentes em todas as páginas deste documento e 
assegura(m) não ter omitido nenhum elemento sobre a sua situação jurídica, financeira ou bancária, suscetível de modificar a 
apreciação do risco, autorizando o NOVO BANCO DOS AÇORES, S.A. a efetuar as comprovações necessárias, nomeadamente 
junto da base de dados do Serviço de Centralização de Risco de Crédito do Banco de Portugal. 
 
O(s) cliente(s) declara(m) ter conhecimento que este contrato é composto pelas presentes condições gerais e pelas respetivas 
condições particulares. 
Mais declara(m) ter tomado conhecimento da totalidade das cláusulas que constituem as presentes condições gerais de que guarda
(m) uma via, e cujo conteúdo declara(m) aceitar. 
 
O(s) cliente(s) declara(m) ter recebido uma ficha de informação normalizada (FIN) e ter conhecimento que o montante máximo do 
crédito inclui o valor correspondente ao imposto do selo devido pela utilização do crédito bem como o valor do prémio do seguro de 
proteção do crédito, caso o cliente tenha optado pela sua subscrição. Mais declara(m) ter conhecimento que  este contrato é 
composto pelas presentes condições gerais e pelas respetivas condições particulares. 
Mais declara(m) ter conhecimento da totalidade das clausulas que constituem as presentes condições gerais de que guarda(m) uma 
via, e cujo conteúdo declara(m) aceitar.

 ,   /   /Local e Data:

O(s) Cliente(s)

O(s) Garante(s)

A preencher pelo Banco
O Banco dá o seu acordo ao presente financiamento nas condições acima descritas.

Assinatura do Banco 


