
CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL UNICRE 
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PESSOAL

1. O Crédito Pessoal é do tipo crédito clássico e só pode ser solicitado pela pessoa singular 1ª Titular de um Cartão emitido pela
UNICRE que esteja em plena funcionalidade.
2. O Cliente solicitará a concessão do Crédito Pessoal, indicando o montante que pretende e o prazo em que fará o reembolso do capital e
dos encargos, tendo em consideração os limites e os prazos de reembolso, mínimos e máximos, que em cada momento estiverem em 
vigor.
3. A UNICRE, atenta a solicitação do Cliente, comunicar-lhe-á em tempo útil a sua livre decisão quanto à concessão, ou não, do crédito e
indicar-lhe-á o montante aprovado.
4. Após a comunicação ao Cliente da aprovação do Crédito Pessoal, e salvo comunicação deste em contrário, a UNICRE ordenará, nas
24 horas úteis seguintes, uma transferência a crédito para a conta bancária cujo IBAN lhe tenha sido indicado pelo Cliente para 
o montante aprovado. A UNICRE está obrigada a comunicar à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal as
responsabilidades efectivas ou potenciais, do devedor, do avalista e do fiador, decorrentes do contrato de crédito, incluindo a eventual 
mora ou incumprimento do Cliente e intervenientes no contrato. 
5. A ordem de transferência bancária dada pela UNICRE e referida no Ponto precedente consuma e efectiva a contratação final e a
utilização do Crédito Pessoal pelo Cliente.
6. O Cliente pode, sem qualquer encargo, salvo os que resultem de obrigações fiscais, revogar a sua declaração de adesão por carta
registada com AR dirigida à UNICRE (Av. António Augusto de Aguiar, nº 122, 1050-019 Lisboa), expedida até 14 dias de calendário a 
contar da data da comunicação referida em 3.. Adicionalmente, deve no prazo de 30 dias efectuar o pagamento das quantias devidas pela 
utilização que tenha feito do crédito, incluindo os juros contratados e os encargos fiscais devidos pela celebração do contrato.
7. O reembolso do capital será efectuado em pagamentos mensais e sucessivos, de igual montante, e no prazo convencionado, podendo
o Cliente obter a todo o tempo uma cópia do quadro de amortização.
8. O Cliente pagará à UNICRE encargos de acordo com o indicado em 20. e 21.. O Imposto do Selo (artº 17.2.) é debitado integralmente
quando do lançamento do 1º pagamento.
9. Os pagamentos mensais devidos pela utilização do Crédito Pessoal serão lançados a débito na Conta-cartão do Cliente, devendo este,
relativamente ao saldo desta, respeitar as condições de pagamento consignadas nas Condições Gerais de utilização do Cartão, sendo o 
1º pagamento mensal lançado no dia posterior à ordem de transferência referida em 4.. Os pagamentos do saldo da Conta-cartão serão 
primeiramente imputados ao valor da prestação mensal lançada a débito em cada mês, e depois imputados aos demais valores 
decorrentes da titularidade e/ou do uso do Cartão.
10. Em caso de não pagamento do total do saldo em dívida indicado no Extracto mensal da Conta-cartão, a UNICRE poderá exigir juros
de mora à taxa mensal em vigor na Conta-cartão do Cliente, acrescidos de Imposto do Selo (artºs 17.2.1 e 17.3.1 da TGIS), calculados 
com base num ano de 360 dias assumindo meses de 30 dias. Em caso de não cumprimento da obrigação do pagamento mensal mínimo 
de acordo com as Condições Gerais de Utilização do cartão de crédito, a UNICRE, poderá exigir até efectivo pagamento da obrigação, 
juros moratórios e uma comissão pela recuperação de valores em dívida, conforme indicado em 20 e 21.. No caso de os pagamentos do 
saldo da Conta-cartão serem insuficientes para satisfazerem o pagamento do valor da prestação mensal lançada a débito, aplicar-se-á o 
regime previsto em 12..
11. A UNICRE reserva-se o direito de cobrar uma penalização, aplicando-se-lhe o preçário de acordo com o indicado em 21. e de,
adicionalmente, e sendo a cobrança do crédito remetida para contencioso, lançar a débito no Extracto da Conta-cartão anterior ao início 
de diligências de cobrança, o valor do tarifário aplicável a essa data, destinado a compensar as despesas e encargos em que a UNICRE 
incorra para cobrar, judicial e/ou extrajudicialmente, os seus créditos.
12. Caso tenha sido incumprida a obrigação de pagamento mensal que corresponda a 2 prestações sucessivas que excedam 10% do
montante total do crédito concedido e, após interpelado para proceder à regularização dos valores em atraso em prazo de 15 dias sob 
pena de perda de benefício do prazo ou de resolução do Contrato, o Cliente não tenha feito esse pagamento, a UNICRE pode resolver o 
presente Contrato e lançar a débito da Contacartão a totalidade do montante de Crédito Pessoal ainda não reembolsado pelo Cliente e 
dos encargos devidos pelo período já decorrido e que não tenham ainda sido nela lançados, os quais transitam integralmente para o saldo 
da referida Conta-cartão do Cliente. A UNICRE pode, ainda, cancelar de imediato o Cartão de Crédito mediante comunicação escrita 
enviada ao Titular para o domicílio convencionado.
13. O Cliente pode, a todo o tempo, mediante pré-aviso não inferior a 30 dias, enviado à UNICRE em papel ou noutro suporte duradouro,
cumprir antecipadamente, parcial ou totalmente, o presente Contrato de Crédito, com correspondente redução do valor da dívida ou com 
redução do número das prestações vincendas, quando esta seja a opção comunicada à UNICRE pelo Cliente, sendo em ambos os casos 
dispensada a formalização de novo documento contratual. 
14. No caso de pagamento antecipado, a UNICRE lançará a débito na Conta-cartão o valor do cumprimento antecipado (parcial ou
totalmente), devendo o Titular proceder ao respectivo pagamento na data de vencimento do Extracto mensal, sob pena de aplicação 
do regime referido em 10.
15. O contrato de crédito extingue-se pelo decurso do prazo contratado e/ou pelo lançamento a débito na Conta-cartão do Cliente do valor
de todas as prestações.
16. A cessação de vigência, a qualquer título, do contrato de cartão de crédito e/ou do contrato de crédito pessoal e/ou o cancelamento do
cartão importam o vencimento imediato das quantias mutuadas e a consequente exigibilidade da totalidade do valor em dívida decorrente 
do Crédito Pessoal, com o lançamento a débito na conta cartão do valor devido e a pagar pelo Titular.
17. Nos casos omissos nestas Condições Particulares aplicar-se-ão, supletivamente, as regras constantes das Condições Gerais de
Utilização, Direitos e Deveres das Partes do Cartão do Cliente.
18. A UNICRE - Instituição Financeira de Crédito, S.A., tem sede na Av. António Augusto de Aguiar, nº 122 - 1050-019 Lisboa, NIPC
500292841, está matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 47147, e tem 10.000.000€ de capital social. O 
Banco de Portugal (R. do Ouro, 27, 1100-150 Lisboa) tem o poder de supervisão da actividade da UNICRE.
19. Para quaisquer assuntos referentes à interpretação, execução, aplicação, validade ou incumprimento do presente Contrato será
competente o foro do domicílio do Titular, podendo a UNICRE, situando-se o domicílio convencionado do Titular na área metropolitana de 
Lisboa, optar pelo Tribunal da comarca de Lisboa. O Titular pode apresentar reclamações ou queixas por acções ou omissões dos órgãos 
e colaboradores da Unicre (i) ao Provedor do Cliente (Av. António Augusto de Aguiar, nº 122, 1050-019 Lisboa, provedor@unicre.pt,  fax: 
213509550), (ii) directamente ao Banco de Portugal, nomeadamente através do Portal do Cliente Bancário (http://
clientebancario.bportugal.pt/pt-PT/Paginas/inicio.aspx) ou (iii) através do Livro de Reclamações, disponível na sede da UNICRE e nas 
Lojas do Porto, de Faro e do Funchal. Os litígios de valor igual ou inferior à alçada dos tribunais de 1ª instância poderão, em alternativa 
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aos meios judiciais competentes, ser submetidos às seguintes entidades extrajudiciais de resolução de litígios: Centro de Arbitragem de 
Conflitos de Consumo de Lisboa (Rua dos Douradores, nº116-2º 1100-207 Lisboa, E-mail: juridico@centroarbitragemlisboa.pt, Tel:218 
807 030)  e Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo (CNIACC) Faculdade de Direito da Universidade Nova 
de Lisboa, Campus de Campolide, 1099-032 Lisboa, Tel: 213 847 484, E-mail: geral@cniacc.pt, entidades juntas das quais pode ser 
obtidas informações adicionais sobre o procedimento de resolução alternativa de litígios e as respetivas condições de acesso.
20. Encargos e comissões: a) Comissão de processamento da prestação: 1,50€ (acresce ao valor da prestação mensal); b) Comissão
pela recuperação de valores em dívida por cada prestação vencida e não paga: 4% do valor da prestação num mínimo de 12€ e num 
máximo de 150€ ou 0,5%, quando cada prestação em dívida for superior a 50.000€; c) Encargos de cobrança contenciosa em caso de 
incumprimento definitivo: 100,00€ dívidas até 500€; 150,00€ restantes situações. Nos termos da TGIS incide Imposto do selo sobre os 
valores indicados na alínea a) e b) (Artº 17.3.4) e incide IVA sobre os valores indicados na alínea c); d) Comissão de reembolso 
antecipado de 0,5% do montante do capital reembolsado se o período remanescente entre a data do reembolso antecipado e da data fim 
do contrato for superior a 1 ano e 0,25% do montante do capital reembolsado, se o período remanescente entre a data do reembolso 
antecipado e da data fim do contrato for igual ou inferior a 1 ano, não excedendo a comissão, o montante dos juros que seriam devidos 
durante o período decorrido entre o reembolso antecipado e a data estipulada para o termo do período de taxa fixa do contrato de crédito.
21. Condições válidas para os montantes e prazos mencionados e para 1ºs titulares, de um Cartão emitido pela UNICRE. A TAN é fixa
durante o prazo do contrato. Os encargos e a TAEG indicados na Ficha de Informação Normalizada poderão variar, 
em consequência da  variação das condições de mercado ou de outra razão atendível, entre o momento da subscrição do contrato
e a respectiva aprovação  pela UNICRE, caso em que os encargos e a TAEG indicados deixarão de ser aplicáveis e os 
novos encargos e TAEG serão  comunicados conjuntamente com a decisão, com inteira salvaguarda do direito que assiste ao Titular
de livre revogação do contrato.
Em caso de não cumprimento da  obrigação do pagamento mínimo acordado, poderão ser exigidos juros moratórios correspondentes 
a uma sobretaxa anual máxima de três pontos percentuais a acrescer à taxa de juro contratual. A TAEG inclui o Imposto do Selo de 
4%sobre os encargos, nos termos do artigo 17.3.4 da Tabela Geral do Imposto do Selo, e pela utilização do crédito o Imposto do Selo 
de 2,4%, nos termos do artigo 17.2  da  Tabela Geral do Imposto do Selo, sobre o montante do Crédito Pessoal solicitado, imposto 
que é debitado, integralmente, quando do lançamento do 1º pagamento mensal devido. Nota: A diferença entre o Total imputado e o 
somatório dos Pagamentos mensais resulta do facto de na 1ª prestação ser incluído o imposto anteriormente referido.
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