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FICHA DE PRODUTO - REDE AUTOMÓVEL – ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS 
 
 

 TIPO DE BENS 

Veículos Ligeiros novos, com IVA incluído na totalidade, homologados em Portugal. 
Exclusão de veículos: 
- Importados, Veículos pesados, Veículos transformados e com cores especiais, Viaturas destinadas ao serviço de Rent-a-
Car, Escolas de condução, Forças policiais/militares, Táxis, Ambulâncias, Veículos transporte de matérias perigosas, Veículos 
de valor superior a 100.000 Euros (análise casuística) 

MONTANTES MÍNIMOS AQUISIÇÃO 
EQUIPAMENTO 7.500 Euros 

PROPRIEDADE DOS BENS Posse Jurídica e Económica da Montepio Crédito 

PRAZOS DE FINANCIAMENTO de 24 a 60 Meses 

ENTRADA INICIAL Não existem limites. No mínimo será a primeira renda antecipada. 

RENDAS 
Fixas, Mensais e Postecipadas. 
Ocorrerá atualização sempre que o Índice Geral dos Preços do Consumidor tiver sofrido um aumento 
superior a 3,0% durante um período de 12 meses, refletindo-se essa variação no valor das rendas vincendas. 

 
PLANO DE PAGAMENTO 

Rendas constantes. 
Vencimento ao dia 1 de cada mês 

COMISSÃO ABERTURA CONTRATO 175,00 Euros (acrescem impostos) 

 GARANTIAS 

» Livrança em branco, subscrita pelo mutuário e cônjuge ou representante da empresa, neste último caso, 
devidamente avalizada. 
» No caso de particular, ENI, profissional liberal, subscrita pelo mutuário e cônjuge, possibilidade de aval, 
sempre que solicitado. 

  SEGUROS DE PROTEÇÃO        
  AUTOMÓVEL 

Veículos Ligeiros: 
» Responsabilidade Civil 50.000.000 Euros 
» Danos Próprios com franquia (s) de 2% a 8% 
» Choque, Colisão ou Capotamento (CCC) 
» Incêndio, Raio e Explosão (IRE) 
» Furto e Roubo (FR) 
» Atos maliciosos 
» Fenómenos da natureza 
» Ocupantes 
» Por negligência do condutor 
» Seguro de recondicionamento 

 
 
SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS 

» Aluguer 
» Manutenção (Programada e corretiva) 
» IUC – Imposto Único de Circulação 
» Serviços de gestão 

 
 
 
SERVIÇOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS 

» Pneus 
» Seguro 
» Viatura de substituição para manutenção 
» Viatura de substituição para avaria 
» Viatura de substituição por sinistro (disponível só com o nosso seguro) 
» Viatura de substituição por roubo (disponível só com o nosso seguro) 
» Cartão de combustível 
» Seguro de Recondicionamento 

VALIDADE DAS PROPOSTAS 20 dias 

SUPORTE JURÍDICO E DOCUMENTAL 

» Contrato de Quadro de Aluguer (duplicado), rege as condições gerais do contrato.  
» Nota de encomenda, rege as condições particulares do veículo. 
» Contrato individual (triplicado), 2 vias terão que circular sempre na viatura.  
» Auto de receção (triplicado) 
» Manual de danos 
» Subscrição de Livranças e Anexos 
» Reconhecimento de assinaturas com poderes para o ato, no contrato quadro, no caso das empresas. 

 


