Informa
ação sobre o incum
mprimento
o de contrratos de crédito
c
e a rede
e extrajud
dicial de apoio
Riscos d
do endivida
amento exc
cessivo
As presta
ações do crrédito consttituem enca rgos regulares do orça
amento fam
miliar dos cliientes
bancárioss. É essencia
al que o clien
nte bancário
o pondere prreviamente se
s tem capaacidade finan
nceira
para asse
egurar o pagamento das
d
prestaçções decorrrentes dos empréstimo
os que pretende
contratar.
Para maiss informação sobre ges
stão do orça
amento famiiliar consulte
e o portal “T
Todos Conttam”,
em www.ttodoscontam
m.pt.

Risco de
e incumprim
mento
O incump
primento das
s responsabilidades de ccrédito ocorrre quando o cliente banccário não pa
aga na
data prevista uma pre
estação do contrato
c
de ccrédito que celebrou.
c
Os clientes com créd
ditos em sittuação de in
ncumprime
ento ficam sujeitos
s
a pe
enalizações
s
e os seus
s bens pode
em ser penh
horados.
O cliente b
bancário dev
ve ter uma atitude
a
prevventiva, ante
ecipando um
ma eventual ssituação
de incum
mprimento. Caso
C
antec
cipe dificuld
dades no pagamento
p
dos seus encargos, deve
alertar prrontamente
e a instituição de crédiito.
Se o cliente bancário comunica
ar que tem dificuldades no pagam
mento dos sseus encarg
gos, a
instituição
o de crédito está obrigad
da, por força
a do Decreto
o-Lei nº 227
7/2012, de 2
25 de Outubro, a
avaliar o sseu risco de incumprime
ento. A instittuição de crrédito deverá
á propôr sol uções para evitar
o incumprrimento do contrato
c
de crédito,
c
sem
mpre que viáv
vel.
Para inforrmar o Banc
co Bilbao Vizcaya Argenttaria (Portug
gal), S.A. da existência d
de dificuldad
des no
pagamentto dos seus encargos, poderá
p
dirigiir-se a uma agência BBV
VA ou contaactar o seu gestor
g
de conta.

PERSI
O PERSI - Procedim
mento Extra
ajudicial de Regulariza
ação de Situações de Incumprim
mento,
criado pe
elo Decreto--Lei nº 227/
/2012, de 2
25 de Outu
ubro, visa promover a regularizaçã
ão de
situações de incump
primento attravés de ssoluções negociadas en
ntre o clien
nte bancário
o e a
instituição
o de crédito..
As instituições de cré
édito estão obrigadas a integrar os
s créditos em incumpri mento em PERSI
P
entre o 31.º e o 60.º dia após a ocorrência do incumprime
ento.
As instituiições de crédito também
m estão obrig
gadas a iniciiar o PERSI logo que se vverifique
o não pag
gamento de uma
u
prestaç
ção, nos caso
os em que o cliente banc
cário tenha aalertado
para o risco de incum
mprimento. O cliente ban
ncário com crédito
c
em incumprime nto pode so
olicitar
em qualquer momento a integração imediatta desse cré
édito em PERSI. Nos 5 d
dias seguinttes ao
início do PERSI, o cliiente bancário será info
ormado dess
se facto, be
em como do
os seus direitos e
deveres n
no âmbito de
este procedim
mento.
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Rede de apoio ao cliente
c
ban
ncário
Os cliente
es bancários com crédito
os em risco d
de incumprimento ou em
m atraso no pagamento
das suas p
prestações podem
p
obter informação
o, aconselha
amento e aco
ompanhameento junto
da rede exxtrajudicial de
d apoio ao cliente
c
banc ário, a título gratuito.
A rede de
e apoio ao cliente bancá
ário é constiituída por en
ntidades hab
bilitadas e reeconhecidas
s pela
Direção-G
Geral do Con
nsumidor.
Para maiis informações sobre a rede de apoio, con
nsulte o “P
Portal do C
Consumidor””, em
www.conssumidor.pt.
Para outras informa
ações sobre os regim
mes relativo
os ao incum
mprimento d
de contrato
os de
crédito consulte o seu ge
estor de conta, o Portal do Cliente Bancário,, em
http://cllientebanca
ario.bportug
gal.pt, e o p
portal “Todo
os Contam”
”, em www.ttodoscontam.pt.
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