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LINHA DE APOIO AO CLIENTE: 707 502 021 EXTRATO

OUTROS CONTACTOS ÚTEIS
cliente@montepiocredito.pt | www.montepiocredito.pt

 

NOME DO CLIENTE

MORADA

03/2015

16/10/2015

Nº DE CONTRIBUINTE 111222333

Nº CLIENTE 0123456789

MATRÍCULA VIATURA 01-AA -01

Categoria Contrato Crédito automóvel e Outros Veículos - com reserva de propriedade: usados

TAN 7,8168% (Fixa) Capital inicial 22.693,62 €
Capital Amortizado 5.001,75 €

TAN Montante total da prestação 280,01 €

Capital 157,04 €

Juros 115,24 € Imposto do Selo 4,61 €

Comissão de processamento 3,00 € Imposto do Selo 0,12 €

MENSAGENS

PAGAMENTO POR DÉBITO DIRETO

IBAN PT00000000000000000000000
IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR PT00ZZZ0000000
NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO 00011122233

O PRESENTE DOCUMENTO SERVE DE RECIBO, 
APÓS BOA COBRANÇA DA IMPORTANCIA INDICA

VALORES EM ATRASO À DATA DE EMISSÃO DO EXTRATO (*)
 

TOTAL «VALOR»

 

* Valores que se encontram em dívida à data de emissão do extrato e que são devidos ao Montepio Crédito, S.A.

MENSAGENS
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MONTEPIO CRÉDITO S.A.

4 NÚMERO DO EXTRATO

DATA EMISSÃO DO EXTRATO

Contrato nº CVCR 012345 Data contrato:  05-08-2013

8

Próxima prestação do contrato 37 de 120 Data de vencimento 05-09-2016

Descrição Data de
vencimento Capital Juro

contratual
Comissões
/Despesas Imposto Seguro Taxa Juro

moratória TOTALJuro mora e Imposto 
à data emissão

COMO LER O EXTRATO
OS DADOS DO EXTRATO APRESENTADO SÃO MERAMENTE REPRESENTATIVOS

COD. POSTAL - LOCALIDADE

Segunda-feira a Sexta-feira das 9h às 20h.Custo de 
chamada por minuto: 10 cêntimos + IVA se da rede 
fixa e 25 cêntimos + IVA se da rede móvel.

14/2016 / CVCR 012345

Capital Vencido 0,00 €
Capital Vincendo 17.691,87 €

7,8168% (Fixa)

PAGAMENTO POR
 

ENTIDADE PT00000000000000000000000
REFERÊNCIA PT00ZZZ0000000

MONTANTE A LIQUIDAR 280,01 €

O TALÃO EMITIDO PELA CAIXA MULTIBANCO FAZ PROVA DE 
PAGAMENTO.

Dias de
atraso

Base incidência
 JM

Os devedores com dificuldades no pagamento das prestações dos contratos de crédito podem recorrer à Rede de Apoio ao 
Consumidor Endividado (RACE). Esta rede é composta por entidades que têm como função informar, aconselhar e acompanhar os 
devedores em risco de incumprimento ou que tenham prestações de crédito em atraso. Para mais informações poderá consultar o 
“Portal do Consumidor” em www.consumidor.pt.

Os saldos a favor do cliente, não afectos a dívidas, serão objecto de compensação em conformidade com o disposto no art.º 847.º 
e seguintes do Código Civil, se não for expressamente indicado, pelo(s) interveniente(s) do contrato, destino diverso, específico, 
para aqueles valores.
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PRÓXIMA PRESTAÇÃO
Neste quadro resumo são apresentados os valores referentes à próxima 
prestação e à respetiva data de pagamento. Poderá consultar:
Nº da prestação - Nº da prestação que se encontra a pagamento.
Data de vencimento - Data limite de pagamento.
TAN - Taxa de juro Anual Nominal aplicável ao seu empréstimo.
Montante total da prestação - Valor total a pagar referente à prestação 
enunciada.
Capital - Componente de capital incluída na prestação apresentada.
Juro - Componente de juro que está incluído.
Comissão de processamento - Valor atual da comissão de processamento 
da prestação.
Seguro Vida - Valor do seguro de Vida incluído na prestação (no caso de ter 
sido subscrito e não financiado).
Seguro PPT - Valor do seguro Plano de Proteção Total incluído na 
prestação (no caso de ter sido subscrito e não financiado).
Imposto do Selo ou IVA - Valor do imposto do selo ou IVA incluído na 
prestação.

CONTACTOS
Sempre que precisar de algum esclarecimento ou informação, o  
Montepio Crédito tem à sua disposição vários canais de contacto, 
indicados neste campo.

MENSAGENS
Neste campo damos nota das principais novidades. Fique atento às 
ofertas, novidades e outras informações que o Montepio Crédito tem 
reservadas para si!

DADOS PARA CORRESPONDÊNCIA
Aqui pode consultar os dados para envio do seu extrato. Se alterou de 
morada, telefone, e-mail ou outro contacto, não deixe de os atualizar.
Fale connosco através dos contatos indicados em 1. ou envie-nos um 
e-mail para cliente@montepiocredito.pt.

IDENTIFICAÇÃO DO EXTRATO
Identifique corretamente o seu extrato através do número e data de 
emissão.

INFORMAÇÕES GERAIS
Saiba qual o seu número de cliente, o número do seu contrato e outros 
dados sobre o seu financiamento. 
Use estes dados para identificar corretamente as suas operações sempre 
que falar connosco.

POSIÇÃO INTEGRADA
Consulte a posição integrada à data de fecho do extrato, incluindo o 
capital inicial e o capital em dívida.

FORMA DE PAGAMENTO
Para sua maior comodidade poderá subscrever a opção de pagamento 
por Débito Direto. Em alternativa poderá periodicamente efetuar o 
pagamento por via Multibanco.

VALORES EM ATRASO
Aqui poderá consultar todos os valores do seu empréstimo que se 
encontram vencidos e não pagos. Os valores apresentados são calculados 
à data da emissão do extrato. Esta informação apenas será apresentada 
no caso de se verificar situações de valores em atraso de pagamento.

MENSAGENS
Neste espaço comunicaremos consigo, destacando todas as informações 
relacionadas com o seu empréstimo.

IDENTIFICAÇÃO


