Informa
ação sobre
s
o incu
umprimento
o de
co
ontratos de crédito e a rede extrajjudicia
al de
ap
poio
nto excessivo
Riscos do endividamen
As prestações
p
d
do crédito co
onstituem en
ncargos reg ulares do orrçamento familiar dos cllientes banc
cários.
É es
ssencial que o cliente ba
ancário pond
dere previam
mente se tem
m capacidade financeira para assegurar o
paga
amento das prestações decorrentes
s dos empré
éstimos que pretende contratar.
Para
a mais inforrmação sobre gestão do orçamentto familiar consulte
c
o portal
p
“Todo
os Contam”, em
www
w.todoscontam.pt.

Risco de incu
umprimen
nto
O incumprimentto das respo
onsabilidade
es de crédito
o ocorre qua
ando o clientte bancário não paga na
a data
prev
vista uma prestação do contrato
c
de crédito que celebrou.
Os clientes
c
com
m créditos em
e situação
o de incump
primento fic
cam sujeito
os a penaliza
zações
e os
s seus bens podem ser penhorado
os.
O cliente bancárrio deve ter uma
u
atitude
e preventiva
a, antecipando uma eventual situaçãão
de incumprimen
nto. Caso antecipe
a
difficuldades no pagame
ento dos se
eus encarg
gos, deve alertar
pron
ntamente a instituição
o de crédito
o.
Se o cliente bancário comun
nicar que tem
m dificuldad
des no pagam
mento dos se
eus encargo
os, a instituiç
ção de
créd
dito está obrrigada, por força do Dec
creto-Lei nºº 227/2012, de 25 de Outubro,
O
a aavaliar o seu
u risco
de incumprimen
nto. A instittuição de crrédito deverrá propôr so
oluções para
a evitar o in
ncumprimen
nto do
dito, sempre
e que viável.
conttrato de créd
Para
a informar o Banco Biilbao Vizcay
ya Argentarria S.A. – Sucursal
S
em
m Portugal, da existênc
cia de
dific
culdades no pagamento
o dos seus encargos,
e
po
oderá dirigir-se a uma agência
a
BBV
VA ou contac
ctar o
seu gestor de co
onta.

PER
RSI
O PERSI - Proc
cedimento Extrajudicia
al de Regullarização de
e Situações
s de Incum
mprimento, criado
c
pelo
o Decreto-Le
ei nº 227/2
2012, de 25 de Outubrro, visa prom
mover a reg
gularização de situações de
incu
umprimento através de soluções
s
neg
gociadas enttre o cliente bancário e a instituição de crédito.
As in
nstituições d
de crédito estão
e
obrigad
das a integrrar os créditos em incum
mprimento eem PERSI en
ntre o
31.º e o 60.º dia após a ocorrrência do inc
cumprimentto.
As in
nstituições d
de crédito ta
ambém estão
o obrigadas a iniciar o PERSI logo qu
ue se verifiqu
ue
o nã
ão pagamentto de uma prrestação, no
os casos em que o cliente bancário tenha alertad
do
pode solicita
para
a o risco de incumprime
ento. O clien
nte bancário
o com crédiito em incum
mprimento p
ar em
quallquer mome
ento a integração imediata desse ccrédito em PERSI.
P
Nos 5 dias segu intes ao iníc
cio do
PER
RSI, o cliente
e bancário se
erá informad
do desse faccto, bem com
mo dos seus direitos e d
deveres no âmbito
destte procedimento.
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Red
de de apoiio ao clien
nte bancárrio
Os clientes
c
banc
cários com créditos
c
em risco de incu
umprimento
o ou em atras
so no pagam
mento
das suas prestações podem
m obter inform
mação, acon
nselhamento
o e acompan
nhamento ju
unto
da re
ede extrajud
dicial de apoio ao cliente bancário, a título gratuiito.
A rede de apoio ao cliente bancário é co
onstituída po
or entidades habilitadas e reconheciidas pela DirreçãoGera
al do Consum
midor.
Para
a mais infformações sobre a rede
r
de ap
poio, consu
ulte o “Po
ortal do C onsumidor”, em
www
w.consumido
or.pt.
Para
a outras info
ormações sobre os regimes relativvos ao incum
mprimento de
d contratoss de crédito
o
cons
sulte o seu g
gestor de co
onta, o Porttal do Clientte Bancário,, em
http
p://clienteb
bancario.bpo
ortugal.pt, e o portal “T
Todos Conta
am”, em ww
ww.todoscon
ntam.pt.
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