BIZ
Entre:
Associa~iioSindical dos Funcionarios da lnvestiga~iioCriminal da PJ,
com sede na Rua Gornes Freire N0174 1169-007 Lisboa, representada pelo
Presidente, Carlos Garcia, adiante designada por ASFICIPJ, como primeira
outorgante,
e
CiQncia dos Numeros Lda, na qualidade de Agente BIZ

-

Business

Intelligent Zone, corn sede na Rua Jo%o Freitas Branco NO39 B 1500-627
Lisboa, representada neste acto pelos seus Gerentes, Nilton Rodrigo Pinheiro
Serra e Nuno Jorge Valente Fernandes, adiante designada por "Blz" como
segunda outorgante, 6 estabelecido o presente Protocolo, que se rege pelas
clausulas seguintes, desde ja acordadas e reciprocamente aceites entre as
partes.
Clausula la
(AMBITO DE APLICACAO)
I.No ambit0 da sua actividade, a BIZ presta serviqos de aconselhamento na

negociaqilo e celebra@o de operafles de cr6dit0, entre os seus clientes e
instituiqdes de credito, sociedades emitentes ou gestoras de cartdes de credito,
corn vista a obten@o das melhores solu~6ese condi~iespara os clientes.
2.S%obeneficiarios do presente protocolo todos os colaboradores e associados
da ASFICIPJ e seus familiares.
Clausula 2a
(PARCEIROS INSTITUCIONAIS)
InstituiGdes de credito, Sociedades emitentes ou gestoras de cartees de
cr6dit0, legalmente autorizadas a operar em Portugal

Cl6usula 3a
(PRODUTOS DISPONIBILIZADOS)
Credito habita@o (aquisiqao e transferencias)
Crbdito consolidado
Crbdito Automovel
Cr6dito Pessoal
Crbdito Consumo
Cart6es Crbdito
Leasing Auto
Leasing Mobilisrio
Leasing Imobiliario
Aplicaqdes Financeiras
Corretagem
PPR
Cl6usula 4a
(IN/CIO E TERM0 DO PROTOCOLO)

0 presente protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e durarA por
tempo indeterminado, podendo ser denunciado por qualquer das partes,
atraves de carta registada e expedida, com a antecedgncia minima de 30 dias.

Constituem obriga~besda BIZ :
a) Prestar toda a assistQncia1informa~oe aconselhamento a elementos que
sejam abrangidos pela clausula la.
b) Colaborar com o ASFICIPJ na melhoria do serviqo a elementos que sejam
abrangidos pela clausula la.
c) Disponibilizar sempre um Consultor para dar assistencia ao ASFICIPJ e a
todos os seus elementos.
d) Disponibilizar informa@o sobre eventuais campanhas.

*

,

e) Guardar sigilo profissional, em relago a terceiros, dos factos-c$e totie
conhecimento por f o r p do exerclcio da sua actividade.
Clausula 6a
(OBRIGAC6ES Do ASFICIPJ)
Constituem obrigaqies do ASFICIPJ:
a) Divulgar ac@es de campanha comercial da BIZ e seus serviqos junto dos
elementos abrangidos pela clausula la.
b) Colaborar com a BIZ, no sentido de melhorar o serviqo junto dos elementos
abrangidos pela clausula Ia
Clausula 7a
(RETRIBUICAO DA BIZ)
Com esta parceria os beneficiaries tern direito:
a) Check-up Financeiro sem qualquer encargo.
b) Acompanhamento personalizado de todo o process0 at6 a sua forrnaliza@o.

9 Desconto de 10% nos honorarios praticados pela BIZ.
Feito em duas vias de igual valor e conteudo, ficando uma na posse de cada
urn dos outorgantes.

Lisboa, 01 Junho de 2010

Segundo Outorgante
A

