Quais as vantagens de recorrer
a um intermediário de crédito
na compra de casa ou no
financiamento de outros
projetos?
_Negociação das condições que melhor se adequam
a cada projeto
O intermediário de crédito trabalha em parceria com
as instituições bancárias e financeiras de primeira linha
em Portugal, garantindo uma oferta de produtos totalmente
apropriada às necessidades de cada cliente e negociando
as condições que melhor se adequam aos seus projetos.

NUNO BELCHIOR VENTURA DA ROCHA
Intermediário de Crédito Vinculado
917 219 116
nuno.rocha@maxfinance.pt

_Aconselhamento personalizado

O intermediário de crédito garante um serviço de excelência centrado no cliente, analisando as suas
necessidades de financiamento, apresentando-lhe as soluções mais adequadas e acompanhando-o
durante todo o processo.

_Poupança de tempo e agilização do processo

O intermediário de crédito faz a ponte entre o cliente e as instituições bancárias e financeiras,
na procura da solução mais adequada para cada projeto, inclusivamente entregando nas entidades
consultadas a documentação necessária à análise do processo.

_Total transparência e a custo zero

O intermediário de crédito oferece ainda a garantia de total transparência em todos os passos
do processo, sem cobrar qualquer valor ao cliente pelo serviço de intermediação.

Nas seguintes áreas:
Crédito à Habitação: empréstimo para compra de casa, solução de troca de casa, transferência do crédito
para outro banco.
Crédito Pessoal | Crédito Consolidado | Cartões de Crédito
Crédito Automóvel | Renting Automóvel | Leasing Automóvel
Financiamento Empresarial | Crédito Hipotecário para Empresas
Soluções de Leasing e Renting para Empresas
Seguros: oferta de soluções competitivas, através do parceiro MDS Finance, para seguros de Vida (Habitação e não
Habitação), Multirriscos, Saúde, Acidentes Pessoais, Automóvel/Moto/Autocaravana, Viagem, Responsabilidade Civil,
Animais de Estimação (Responsabilidade Civil e Saúde), Multirriscos-Empresas, Acidentes de Trabalho, etc.

https://nuno-belchior-ventura-da-rocha.intermediarioscredito.pt ● Praça D. João I, n.º 1 - 3 Esq., 2700-248 Amadora ● Intermediário de Crédito Vinculado, registado no Banco de Portugal com
o n.º 0006598 - www.bportugal.pt/intermediariocreditofar/nuno-belchior-ventura-da-rocha
Vinculação com Instituições de Crédito: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA | BANCO SANTANDER TOTTA, SA | NOVO BANCO, SA | BANCO BPI, SA | BANCO BIC PORTUGUÊS, SA | BANCO CTT, SA | ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA,
SA - SUCURSAL EM PORTUGAL | UNION DE CRÉDITOS INMOBILIÁRIOS, SA - SUCURSAL EM PORTUGAL | BANKINTER, SA - SUCURSAL EM PORTUGAL ● Serviços de Intermediação de Crédito autorizados pelo Banco de Portugal:
serviços relacionados com Crédito Hipotecário e com Crédito a Consumidores, nomeadamente, apresentação ou proposta de contratos de crédito a consumidores; assistência a consumidores, mediante a realização de atos
preparatórios ou de outros trabalhos de gestão pré-contratual relativamente a contratos de crédito que não tenham sido por si apresentados ou propostos; celebração de contratos de crédito com consumidores em nome dos
mutuantes; serviços de consultoria ● Seguros de Responsabilidade Civil: Hiscox SA - Sucursal em Portugal, Crédito Hipotecário ap. 2526400, val. 16/11/2022 | Crédito ao Consumo ap. 2526401, val. 16/11/2022 ● Restrição total
à receção de valores: em nenhuma circunstância poderá receber quaisquer valores dos consumidores, relacionados com a formação, a execução e o cumprimento antecipado dos contratos de crédito, nos termos do art. 46º do
Decreto-Lei nº 81-C/2017, de 7 de Julho (Regime Jurídico dos Intermediários de Crédito) ● Entidade supervisora: Banco de Portugal ● Reclamações: www.livroreclamacoes.pt ● Resolução de Conflitos: CACCL www.centroarbitragemlisboa.pt | CNIACC www.cniacc.pt ● Contratos de Crédito à Habitação - remuneração paga pela instituição de crédito ao intermediário: a informação constará da Ficha de Informação Normalizada Europeia, entregue pela
Instituição de Crédito previamente à celebração do Contrato de Crédito, porque depende do montante de financiamento.

