
 1/6

FICHA DE INFORMAÇÃO NORMALIZADA EM MATÉRIA DE CRÉDITO AOS 

CONSUMIDORES - CREDIFORMAÇÃO CAIXA 

INFORMAÇÃO PRÉ-CONTRATUAL 

A. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO  

1. Identificação da instituição de crédito 

1.1. Denominação 

1.2. Endereço  

 

1.3. Contactos 

Caixa Geral de Depósitos, SA 
 

Sede Social: Avenida João XXI, nº 63 
1000-300 LISBOA - PORTUGAL 

707 24 24 24 (Caixadirecta)  

2. Identificação do mediador de crédito (se aplicável) 

2.1. Denominação 

2.2. Endereço 

2.3. Contactos 

2.4. Tipo de mediador 

 

-  

- 

 

- 

3. Data da FIN 

_ __ /_ _ /_ _    OE _________________________Assinatura________________________________ 

 

B. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO CRÉDITO  

1. Tipo de crédito 

1.1. Designação 
comercial do produto 

1.2. Categoria 

Crediformação Caixa 

  
Crédito pessoal com finalidade educação 

2. Montante total do crédito 

Mínimo de € 5.000 e até € 30.000 (formação em Portugal) ou e 50.000€ (formação no estrangeiro) (exemplo 
FIN para € 12.000) 

3. Condições de utilização 

 
Até 7.500€/ano,  em Portugal ou até 12.500€/ano, no estrangeiro: 

 Em tranches mensais programadas durante o prazo de utilização contratado e conforme as 
necessidades do Cliente; 

 Em tranches anuais programadas durante o prazo de utilização contratado e conforme as 
necessidades do Cliente 

 

4. Duração do contrato (meses) 

 
 Mínimo de 24 meses e até 168 meses (exemplo FIN para 72 meses) 
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5. Reembolso do crédito 

5.1. Modalidade de 
reembolso 

5.2. Regime de 
prestações 

 
5.3. Montante da 

1ªprestação 

5.4. Número de 
prestações (se 
aplicável) 

5.5. Periodicidade da 
prestação 

5.6. Imputação                     
(se aplicável)  

- prestações mensais de juros nos períodos de utilização e diferimento; 
- prestações mensais, constantes (de capital e juros) no período de 
reembolso. 
 
- prestações mensais de juros nos períodos de utilização e diferimento; 
- prestações mensais, constantes (de capital e juros) no período de 
reembolso. 
 

€ 40,52 

 

72  

mensal 

 

não aplicável 

6. Contrato coligado (se aplicável) 

 

6.1. Bem ou serviço 

6.2. Preço a pronto  

 

não aplicável  

não aplicável 

7. Garantias 

Fiança 

8. Reembolso antecipado 

8.1. Comissão de 
reembolso 
antecipado 

8.2. Condições de 
exercício 

Crédito com taxa indexada – não aplicável 

 

O consumidor tem o direito de, em qualquer momento, cumprir 
antecipadamente, total ou parcialmente, com correspondente redução do 
custo total do crédito, o contrato de crédito, mediante pré-aviso não inferior a 
30 dias de calendário, enviado à Caixa Geral de Depósitos, SA em papel ou 
noutro suporte duradouro. 
 

 

C. CUSTO DO CRÉDITO 

1. Taxa de juro anual nominal (TAN) 

1.1. Taxa de juro nominal 
(TAN) 

1.2. Regime de taxa de 
juro  

1.3. Se aplicável taxa de 
juro nominal fixa 

1.3.1. Identificação da 
taxa base (se 
aplicável) 

Variável: indexada à Euribor 3 Meses + spread de 2,75% a 3,5% 
 
 
variável  
 

 

 

- 
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1.3.2. Valor da taxa 
base na data da 
FIN              (se 
aplicável)  

1.3.3. Spread inicial       
(se aplicável) 

1.3.4. Alteração da 
taxa de juro 
nominal             
(se aplicável) 

1.4. Se aplicável taxa de 
juro nominal variável 

1.4.1. Identificação do 
indexante 

 

1.4.2. Valor do 
indexante na 
data da FIN   

1.4.3. Spread  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

É emitido um aviso mensal ao cliente com informação sobre a alteração da 
taxa de juro incluindo o valor da nova prestação.    

 
 
 
 
Média aritmética simples das taxas Euribor a 3M, na base 360, apurada com 
referência ao mês imediatamente anterior ao do início de cada período de 
contagem de juros, arredondada para a milésima de ponto percentual mais 
próxima. 
 

0,246% (outubro 2012)  

 
 
2,75% a 3,50%. 
 
 
Ao spread máximo de 3,5% podem ser aplicadas as seguintes reduções: 
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1.4.4. Periodicidade 
de revisão da 
taxa 

 

 

Trimestral 

2. Taxa anual de encargos efectiva global (TAEG) 

TAEG de 4,5% calculada com base numa TAN de 3,746% (Euribor 3M + 3,500%), em outubro de 2012, 

para um crédito de € 12.000, com prazo total de 6 anos (3 anos de utilização + 3 anos de reembolso) e 
garantia de fiança. Prestação na fase de utilização: € 40,52. Prestação na fase de reembolso: € 355,99. 

Montante total imputado ao consumidor: € 14.458,66.  

3. Encargos incluídos na TAEG 

3.1. Valor total dos 
encargos 

3.2. Discriminação dos 
encargos incluídos 
na TAEG 

3.2.1. Comissões de 
abertura de 
contrato (se 
aplicável) 

3.2.2. Comissões de 
processamento 
de prestações 
(se aplicável) 

3.2.3. Anuidades (se 
aplicável) 

3.2.4. Seguros exigidos 
(se aplicável) 

3.2.5. Imposto de selo 
(se aplicável) 

3.2.6. Comissões de 
mediação de 
crédito (se 
aplicável) 

3.2.7. Custos conexos 
(se aplicável) 

(i)   Custos com 
contas de 
depósito à ordem  

(ii)  Custos com 
meios de 
pagamento  

(iii)  Outros custos  

(iv)  Condições de 

€ 2.458,66 = € 404,49 (comissões e impostos) + € 2.054,17 (juros) 
 

Encargos: comissão de contratação reduzida em 50%+ comissão de processamento 
+ imposto do selo sobre a utilização do crédito + imposto sobre juros e sobre 
comissões + juros 

€ 45* (comissão de contratação) 
 
 
 

€ 112,32 (1,56/mês x 72)* 
 

 
- 
        
 
 
 
- ver ponto 4 
 
Montante de imposto do selo incluído no cálculo da TAEG = € 209,95. 

 
- 
 

 
 
 
 
 
- 

 

 

- 
 
 
 
 
- 

- 
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alteração dos 
custos 

(…) 

 
 
 
 
 
 
* inclui imposto do selo 

4. Contratos acessórios exigidos (se aplicável) 

4.1. Seguros exigidos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.1.1. Coberturas 

mínimas 
exigidas 

4.1.2. Descrição 

(i) Designação do 
produto 

(ii) Periodicidade de 
pagamento 

(iii) Prémio de seguro 
previsível 

(iv) Outros custos do 
seguro 

4.2. Outros contratos 
exigidos 

 

Seguros de Vida  
 
Apresentação do seguro comercializado por COMPANHIA DE SEGUROS 
FIDELIDADE-MUNDIAL, SA  
 
- Seguro de Vida (CCC) 
É um seguro de vida destinado a clientes da CGD, no âmbito do crédito 
pessoal, que garante a liquidação do empréstimo em caso de morte ou 
invalidez absoluta e definitiva por doença ou acidente das pessoas seguras. 
A adesão a este seguro é obrigatória e automática, não sendo necessário 
realizar quaisquer exames médicos, e é feita mediante o preenchimento 
completo (frente e verso) do boletim de participante. 
É necessário o cliente ter presente que as omissões e as declarações 
inexactas ou incompletas, que alterem a apreciação do risco, tornam nulas as 
garantias do contrato susceptíveis de por elas serem influenciadas. 
 
O capital a segurar corresponde ao montante financiado e será arredondado 
para o euro seguinte sempre que os cêntimos forem diferentes de zero. 
 

- 
 

 

 
Seguro de Vida 

 
Seguro de Vida CCC - os prémios de seguro são únicos, sendo o seu 
pagamento efectuado de uma só vez, aquando da celebração do contrato  

 
71,28€ - Seguro de Vida (para proponente com 20 anos de idade) 
 
 
- 

- 

5. Montante total imputado ao consumidor (se aplicável) 

€ 14.458,66 = € 404,49 (comissões e impostos) + € 2.054,17 (juros) + € 12.000 (capital) 

6. Custos notariais (se aplicável) 

-  

7. Custos por falta de pagamento   

7.1. Taxa de juro de mora 

7.2. Regras de aplicação 
da taxa de juro de 
mora 

 

 

-  
 
Em caso de mora, a CAIXA poderá cobrar, sobre o capital exigível e juros 
correspondentes aos períodos mínimos legalmente previstos, comissões e 
outros encargos, juros calculados à taxa mais elevada de juros remuneratórios 
que, em cada um dos dias em que se verificar a mora, estiver em vigor na 
CAIXA para operações activas da mesma natureza, actualmente: 
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7.3. Outros encargos (se 

aplicável) 
 

7.4. Consequências da 
falta de pagamento 
(se aplicável) 

 

Euribor da operação + spread máximo para operação sem garantia e nível 
scoring 8, de actualmente 23,400%; acrescida de uma sobretaxa até 4% ao 
ano. 
 
 
- o contrato fica sujeito comissão de falta de provisionamento na conta DO, 
atualmente de € 30 (inclui IS). 
 
 
A CAIXA poderá considerar antecipadamente vencida toda a dívida e exigir o 
seu imediato pagamento no caso de, designadamente: 

- Incumprimento pelos CLIENTES ou por qualquer dos restantes contratantes 
de qualquer obrigação decorrente deste contrato;  

- Insolvência dos CLIENTES, ainda que não judicialmente declarada, ou 
diminuição das garantias do crédito. 

Caso ocorra qualquer uma das situações referidas no parágrafo anterior, a 
CGD fica com o direito de considerar imediatamente vencidas e exigíveis 
quaisquer obrigações dos CLIENTES emergentes de outros contratos com ela 
celebrados. 

 

D. OUTROS ASPECTOS JURÍDICOS 

1. Direito de revogação 

O consumidor tem o direito de revogar o contrato de crédito no prazo de 14 dias de calendário, sem 
necessidade de invocar qualquer motivo, nos termos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de 
Junho.  

2. Rejeição de pedido de crédito 

O consumidor tem direito a ser informado, imediata, gratuita e justificadamente, do resultado da consulta 
de uma base de dados para verificação da sua solvabilidade, se o pedido de crédito for rejeitado com 
fundamento nessa consulta, excepto se tal comunicação for proibida pelo direito comunitário ou se for 
contrária aos objectivos da ordem pública ou da segurança pública. 

3. Cópia do contrato 

O consumidor tem direito de, a pedido, obter gratuitamente uma cópia da minuta do contrato de crédito, 
excepto se no momento em que é feito o pedido, o credor não estiver disposto a proceder à celebração 
desse contrato de crédito com o consumidor. 

4. Prazo das condições da FIN 

As informações constantes deste documento são válidas por 30 dias. 

 


