
             

A informação sobre as condições de realização das operações de crédito é prestada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de Agosto.

Consulte o FOLHETO DE COMISSÕES E DESPESAS

Consulte o FOLHETO DE TAXAS DE JURO

Data de Entrada em vigor: 05-abr-2023

Preçário 

SOCIEDADES FINANCEIRAS DE CRÉDITO

FINANCEIRA EL CORTE INGLÉS PORTUGAL, 

S.F.C., SA

Preçário elaborado em cumprimento do disposto no Aviso n.º 8/2009.

O Preçário pode ser consultado nos balcões e locais de atendimento ao público da Financeira El Corte Inglés

Portugal, S.F.C., SA, e em www.elcorteingles.pt . 

O Folheto de Comissões e Despesas pode ainda ser consultado no Portal do Cliente Bancário, em

www.clientebancario.bportugal.pt. 

O Preçário completo da Financeira El Corte Inglés Portugal, S.F.C., SA, contém o Folheto de Comissões e

Despesas (que incorpora os valores máximos de todas as comissões bem como o valor indicativo das principais

despesas) e o Folheto de Taxas de Juro (que contém informação relativa às taxas de juro representativas). 
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FOLHETO DE COMISSÕES E DESPESAS

Outros clientesClientes Particulares

CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO

3.1. Cartões de crédito

3.4. Operações com cartões

ReclamaçõesINFORMAÇÃO GERAL

Consulte a PARTE II. FOLHETO DE TAXAS DE JURO 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2.2. Crédito pessoal
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INFORMAÇÃO GERAL

Reclamações

(ÍNDICE)

https://clientebancario.bportugal.pt/

707211711

Para a recepção e resolução de reclamações, contacte:

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE 

AV. ANTÓNIO AUGUSTO DE AGUIAR, 31

servico_clientes@elcorteingles.pt

Qualquer reclamação pode ainda ser dirigida ao Departamento de Supervisão Bancária do Banco de

Portugal:

Banco de Portugal

Apartado 2240

1106-001 LISBOA 
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2. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

2.2. Crédito pessoal

Valor 

Anual

--

--

--

Até 190,00 € …................................ 1,00 €

De 190,01 € até 250,00 € …............ 2,00 €

De 250,01 € até 310,00 € …............ 3,00 €

De 310,01 € até 380,00 € …............ 4,00 €

De 380,01 € até 490,00 € ................ 5,00 €

De 490,01 € até 570,00 € ................ 6,00 €

De 570,01 € até 660,00 € ................ 7,00 €

De 660,01 € até 750,00 € ................ 8,00 €

De 750,01 € até 840,00 € ................ 9,00 €

De 840,01 € até 900,00 € ................10,00 €

De 900,01 € até 950,00 € ................11,00 €

Mais de 950,01 € .............................12,00 €

Comissões:

Para além da penalização pelo "Recuperação de Valores em Dívida", sobre os valores em atraso incidirá a taxa de juro da 

operação acrescida duma sobretaxa de mora até 3%, ou outra mais elevada se consentida por lei.

Nota (1)

Nota (2)

1. Comissão de abertura de contrato

-- -- -- --

Comissões durante a vigência do contrato

Crédito Pessoal El Corte Inglés --
1,00 € / 12,00 €

(1)
IS- 4%

A pagar pelo Cliente, quando o 

crédito tenha sido aprovado. 

Liquidada com a 1ª prestação

Valor calculado sobre o montante 

da prestação vencida e não paga 

(total ou parcial). No caso do 

montante da prestação vencida e 

não paga ultrapasse os 50.000,00 

euros, a comissão não pode 

exceder 0,5% do seu valor, não se 

aplicando o limite de 150,00 euros 

(2)

(ÍNDICE)

Comissões
Acresce 

Imposto
Outras condições

Em %  
Euros 

(Mín/Máx)

Imposto de selo sobre utilização de crédito (cobrado com a 1ª mensalidade): Crédito de prazo inferior a um ano - por cada mês ou fracção -

0,141 % (17.2.1 TGIS); Crédito de prazo igual ou superior a um ano - 1,760 % (17.2.2 TGIS). Imposto de selo sobre os juros (cobrados com

cada mensalidade em que sejam cobrados juros): 4% (17.3.1 TGIS). 

Outras despesas associadas

Comissões no termo do contrato

Outras finalidades (Crédito Pessoal El Corte Inglés)

Comissões iniciais

2. Comissão de Recuperação de Valores em 

Dívida

4% do valor da 

prestação

12,00 € / 150,00 

€
IS- 4%
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3. CARTÕES DE CRÉDITO E DE DÉBITO (PARTICULARES)

3.1. Cartões de crédito

Comissões (Euros)

1
.º

 a
n
o

[A
n
o
s
 

s
e
g
u
in

te
s
]

1
.º

 a
n
o

[A
n
o
s
 

s
e
g
u
in

te
s
]

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € --

1.º Titular

Acresce Imposto

Nota (1) Para além da penalização pelo "Recuperação de Valores em Dívida", sobre os valores em atraso incidirá a taxa de juro da operação acrescida duma sobretaxa de mora até 3%, ou 

outra mais elevada se consentida por lei.

(ÍNDICE)

[Outros Titulares]

Outras despesas associadas

Débitos directos ou outras despesas que tenham sido suportadas pela Financeira perante terceiros, mediante a apresentação da respectiva justificação documental (Exemplo destas despesas

serão, todas as despesas judiciais, nomeadamente honorários de solicitadores de execução e custas judiciais, em que a Financeira venha a incorrer para garantia e cobrança do seu crédito).

Imposto de selo sobre utilização de crédito (cobrado mensalmente): 0,141 % sobre a média mensal obtida através da soma dos saldos em dívida apurados diariamente, durante o mês, divididos por

30 (17.2.4 TGIS). Imposto de selo sobre os juros (cobrados com cada mensalidade em que sejam cobrados juros): 4% (17.3.1 TGIS)

Cartão de crédito El Corte Inglés

Rede própria e Solred

[Condições de isenção]

--

Designação do cartão

Redes onde o cartão é aceite

4%, no mínimo 

12,00 € e máximo 

150,00 € (1)

5
. 
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e
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 D
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a

Imposto do Selo - 4 %

1. Disponibilização de um cartão de crédito

2
. 
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3.4. Operações com cartões

1. Compras

Comissões: 3 a 5 meses 6 a 11 meses
12 ou mais 

meses

Até 250,00 € ….................................... 1,00 € 4,00 € N/A

De 250,01 € até 500,00 € …................ 3,00 € 6,00 € 12,00 €

De 500,01 € até 750,00 € …................ 6,00 € 10,00 € 16,00 €

De 750,01 € até 1.000,00 € …............. 10,00 € 14,00 € 20,00 €

De 1.000,01 € até 1.250,00 € ............. 12,00 € 18,00 € 24,00 €

De 1.250,01 € até 1.500,00 € ............. 14,00 € 22,00 € 28,00 €

Mais de 1.500,01 € ............................. 16,00 € 26,00 € 32,00 €

Valor máximo da operação: 3.500,00 €

Até 250,00 € ….................................... 1,00 €

De 250,01 € até 500,00 € …................ 3,00 €

De 500,01 € até 750,00 € …................ 6,00 €

De 750,01 € até 1.000,00 € …............. 10,00 €

De 1.000,01 € até 1.250,00 € ............. 12,00 €

De 1.250,01 € até 1.500,00 € ............. 14,00 €

Mais de 1.500,01 € ............................. 16,00 €

Valor máximo da operação: 3.500,00 €

Até 250,00 € …..................................... 4,00 €

De 250,01 € até 500,00 € …................. 6,00 €

De 500,01 € até 750,00 € …................. 10,00 €

De 750,01 € até 1.000,00 € ….............. 14,00 €

De 1.000,01 € até 1.250,00 € ............... 18,00 €

De 1.250,01 € até 1.500,00 € ............... 22,00 €

Mais de 1.500,01 € ............................... 26,00 €

Valor máximo da operação: 3.500,00 €

Até 500,00 € ….................................... 12,00 €

De 500,01 € até 750,00 € …................ 16,00 €

De 750,01 € até 1.000,00 € …............. 20,00 €

De 1.000,01 € até 1.250,00 € .............. 24,00 €

De 1.250,01 € até 1.500,00 € .............. 28,00 €

Mais de 1.500,01 € .............................. 32,00 €

Portugal 12xSIM

Comissões iniciais:

4,00 € / 26,00 €

(3)

Comissões iniciais:

12,00 € / 32,00 €

(4)

Portugal
Plano Personalizado de 

Pagamentos

Comissões iniciais:

1,00 € / 32,00 €

(1)

Portugal 3xSIM

Tipo de cartão

Cartão de crédito El Corte Inglés

Crédito

Portugal 6xSIM

Comissões iniciais:

1,00 € / 16,00 €

(2)

Nota (2)

Nota (3)

Nota (4)

Acresce Imposto

Outras condições

Prazo

Nota (1)

Imposto do Selo - 4 %

Outras despesas associadas

Imposto de selo sobre utilização de crédito (cobrado com a 1ª mensalidade): Crédito de prazo inferior a um ano - por cada mês ou fracção - 0,141 % (17.2.1 TGIS); Crédito de prazo igual ou superior

a um ano - 1,760 % (17.2.2 TGIS). Imposto de selo sobre os juros (cobrados com cada mensalidade em que sejam cobrados juros): 4% (17.3.1 TGIS) 

A pagar pelo Cliente, quando o crédito tenha sido aprovado. Liquidada com a 1ª prestação.
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Consulte a PARTE I. FOLHETO DE COMISSÕES E DESPESAS

FOLHETO DE TAXAS DE JURO

Clientes Particulares Outros clientes

18.6. Cartões de crédito

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

18.2. Crédito pessoal
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18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (PARTICULARES)

18.2. Crédito pessoal

[Empréstimos a taxa fixa]

18.6. Cartões de crédito

Cartão de crédito sem período de free-float

Cartão de crédito El Corte Inglés

Arredondamento da taxa de juro: arredondamento à milésima, sendo tal arredondamento feito por excesso quando a 

quarta casa decimal for igual ou superior a 5 e por defeito, quando a quarta casa decimal for inferior a cinco.

Regime fiscal aplicável: Imposto de Selo sobre juros e comissões de 4%; Imposto de Selo sobre utilização de crédito de 

0,141 %

As taxas apresentadas são representativas.

Nota (1a) TAEG calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 1500 Euros a 12 meses.

13,480% 16,9% Vide (1)(1a)(2)

Taxa Anual Nominal (TAN)
Taxa Anual Efectiva Global 

(TAEG)
Outras condições

Cálculo de juros: Convenção 30/360

Nota (2)

Nota (1)

As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o Decreto-Lei nº 133/2009 e Instrução 13/2013 

do Banco de Portugal)

Regime fiscal aplicável: O cálculo da TAEG inclui Imposto do Selo sobre os juros (4%), e sobre a utilização do crédito, nos 

seguintes termos, conforme TGIS: Crédito de prazo inferior a um ano - por cada mês ou fracção - 0,141 %; Crédito de 

prazo igual ou superior a um ano - 1,760 %

Nota (1a)

TAEG de 5,9 % calculada com base na TAN apresentada, para uma utilização de crédito de 1500 Euros a 6 meses.

Mensalidade de 250,00 € para o financiamento apresentado.

Montante total imputável ao Cliente: 1.525,17 €

Nota (1) As taxas apresentadas são representativas.

Cálculo de juros: Convenção 30/360

0% 13,9% De 6 a 36 meses
Crédito Pessoal El Corte Inglés

Arredondamento da taxa de juro: arredondamento à milésima, sendo tal arredondamento feito por excesso quando a 

quarta casa decimal for igual ou superior a 5 e por defeito, quando a quarta casa decimal for inferior a cinco.

As TAEG são calculadas com todos os encargos incluídos (de acordo com o Decreto-Lei nº 133/2009 e Instrução 13/2013 

do Banco de Portugal)

Nota (2)

(ÍNDICE)

Outras finalidades Vide (1)(1a)(2)

Taxa Anual Nominal 

(TAN)

Taxa Anual Efectiva Global 

(TAEG)
Outras condições
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