MANUAL DE BOAS PRÁTICAS
para Intermediários de Crédito

Que documentos devem estar afixados no ponto de venda?

- Documento informativo sobre o serviço de intermediação de crédito
- Informação sobre existência de livro de reclamações, em papel e em
formato electrónico, com a indicação do respetivo endereço electrónico

Estes elementos devem ser afixados em todos os postos de venda do IC, em
local bem visível ao público e de acesso direto.
O Livro de Reclamações em formato eletrónico encontra-se acessível em:
www.livroreclamacoes.pt

Se tiver livro de reclamações fisico, também sou
obrigado a receber reclamações através do livro de
reclamações electrónico?
SIM, os dois formatos de livro são obrigatórios, para
todos os operadores económicos.
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O Documento informativo sobre o serviço de intermediação de crédito deve
conter os seguintes elementos:

- O nome, firma ou denominação social, sede social e respetivos
contactos;
- Indicação de que se encontra registado no Banco de Portugal IC,
respetivo número de registo e meios ao dispor do cliente para verificar
esse registo;
- A categoria IC em que se encontra registado;
- A indicação de que a sua atividade, como IC, está sujeita à supervisão
do Banco de Portugal;
- Identidade das instituições de crédito com quem mantém vinculação;
- A indicação dos serviços que está autorizado a prestar;
- A identidade da entidade que garante a responsabilidade civil pela
atividade do IC ou, no caso de subscrição de seguro de responsabilidade
civil, o nome da empresa de seguros, número de apólice e período de
vigência;
- Referência ao facto de estar impedido de receber ou entregar quaisquer
valores relacionados com a formação, a execução e o cumprimento
antecipado dos contratos de crédito, com exceção da receção dos fundos,
que sejam entregues pela instituição mutuante, para pagamento do bem
financiado;
- Procedimentos a seguir pelos consumidores, para apresentação de
reclamações junto das instituições de crédito; meios ao dispor do
consumidor, para apresentação de reclamações junto do Banco de
Portugal; meios de resolução alternativa de litígios de que IC seja
aderente
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