Preçário
WiZink Bank, S.A.U.

Instituição de Crédito com Sucursal em território
nacional
Consulte o FOLHETO DE COMISSÕES E DESPESAS
Consulte o FOLHETO DE TAXAS DE JURO

Data de Entrada em Vigor: 1 Abril 2021
O Preçário completo do WiZink Bank contém o Folheto de Comissões e Despesas (que incorpora os valores máximos de todas as
comissões bem como o valor indicativo das principais despesas) e o Folheto de Taxas de Juro (que contém informação relativa às
taxas de juro representativas).
O Preçário pode ser consultado em www.wizink.pt.
O Folheto de Comissões e Despesas pode ainda ser consultado no Portal do Cliente Bancário, em
www.clientebancario.bportugal.pt.

O WiZink Bank S.A.U. - Sucursal em Portugal com sede na Av. da Liberdade, n.º 131, 2º piso, 1250-140 Lisboa, NIPC nº
980561825 – CRC de Lisboa é a sucursal portuguesa do WiZink Bank, S.A.U., inscrito junto do Registro Mercantil de Madrid,
Espanha. T. 12.468, L.0. F.178, Secc. 8, H nº M-198598, Insc. 1 - CIF: A-81831067.
Preçário elaborado em cumprimento do disposto no Aviso n.º 8/2009.
A informação sobre as condições de realização das operações de crédito é prestada ao abrigo do Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de
Agosto.

WiZink Bank, S.A.U.
FOLHETO DE TAXAS DE JURO

Entrada em vigor: 01-Nov-2018
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WiZink Bank, S.A.U.
18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES) - FOLHETO DE TAXAS DE JURO
Entrada em vigor: 7 Janeiro 2021
18.6. Cartões de Crédito

Taxa Anual Nominal
(TAN)

Taxa Anual Efectiva Global
(TAEG)

WiZink Flex (Rede Visa)

14,30%

15,6% (1a)

WiZink Rewards (Rede Visa)

14,30%

15,6% (1a)

--

Crédito em Linha WiZink Flex e WiZink
Rewards (1c)

14,30%

-- (1b)

--

Compra Repartida WiZink Flex e WiZink
Rewards (1d)

14,30%

-- (1b)

--

Outras Condições

Cartões de Crédito Particulares

Nota (1a): TAEG calculada com base na TAN apresentada, para um limite de crédito de 1.500 Euros com reembolso em
prestações mensais constantes de capital, a que acresce juros e outros encargos, num prazo de 12 meses.
Total de Encargos: €119,69 [ €98,31 (Juros) + €3,93 (Imposto do Selo de 4% s/ Juros) + €17,45 (Imposto do Selo
de 0,2115% s/ crédito por tempo indeterminado)].
Regime Fiscal aplicável: Imposto do Selo de 4% sobre Juros. Imposto do Selo sobre crédito por tempo
indeterminado à taxa de 0,2115%.
Convenção de cálculo de juros: 30/360
Nota (1b): No caso do Crédito em Linha e da Compra Repartida a TAEG corresponde à TAEG do cartão de crédito WiZink
por se tratarem de funcionalidades do mesmo.
O Crédito em Linha consiste numa transferência para a conta à ordem de uma parcela do limite de crédito
disponível, sendo o seu pagamento efectuado em prestações fixas mensais por um determinado período de tempo
acordado.
A Compra Repartida consiste na conversão de uma compra previamente realizada com o cartão, sendo o seu
pagamento efectuado em prestações fixas mensais por um determinado período de tempo acordado.
Regime Fiscal: à prestação acresce imposto do selo sobre juros à taxa legal em vigor. O imposto do selo sobre
utilização de crédito é suportado pelo WiZink Bank S.A.U., Sucursal em Portugal.
A taxa de juro apresentada é a máxima aplicável, podendo ser oferecidas aos clientes taxas de juro preferenciais a
acordar no momento da solicitação do Crédito em Linha ou da Compra Repartida.
Nota (1c): Prazo de 6 a 96 meses. Montante mínimo de 450 Euros e montante máximo correspondente a 90% da linha de
crédito disponível.
Nota (1d): Prazo de 6 a 60 meses. Montante mínimo de 250 Euros e montante máximo de 10.000 Euros.
Notas Gerais:

Arredondamento da taxa de juro: arredondamento para baixo à 4a casa decimal.

Qualquer reclamação relacionada com as informações que constem deste(s) quadro(s) referentes aos produtos e
funcionalidades WiZink pode ser dirigida à Linha WiZink através do telefone 218 700 500, endereço de e-mail
reclamacoes@wizink.pt ou através de carta para Avenida da Liberdade nº131, 2º Piso, 1250-140 Lisboa.
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WiZink Bank, S.A.U.
18. OPERAÇÕES DE CRÉDITO (CLIENTES PARTICULARES) - FOLHETO DE TAXAS DE JURO
Entrada em vigor: 1 Abril 2021
18.7. Outros Créditos a Particulares - Crédito Adicional WiZink

[18.7.20210322.16]

Taxa Anual
Nominal (TAN)

Taxa Anual
Efectiva Global
(TAEG)

11,95%

13,2%

Outras Condições

Empréstimos a taxa fixa
Crédito Adicional WiZink

Ver nota (1).

Aplicam-se condições de elegibilidade.
TAEG calculada de acordo com o Decreto-Lei nº133/2009, de 2 de Junho, na sua redação atual para a 2ª prestação e
seguintes. No 1º mês será tido em conta o efetivo número de dias até à data de fecho de extrato.
Exemplo representativo, considerando a TAN apresentada, para um Crédito Adicional no montante de 3.800 Euros com um
Nota (1): prazo de 60 meses, correspondendo um total de encargos de : €1.316,61 [ €1.265,98 (Juros) + €50,64 (Imposto do Selo de
4% s/ Juros)].
Regime Fiscal aplicável: Imposto do Selo de 4% sobre Juros. O Imposto do Selo sobre utilização de crédito é suportado
pelo WiZink Bank S.A.U., Sucursal em Portugal.
Cálculo de juros: Convenção 30/360 para a 2ª prestação e seguintes. No 1º mês será tido em conta o efetivo número de
dias até à data de fecho de extrato.
Arredondamento da taxa de juro: arredondamento para baixo à 4a casa decimal.
O Crédito Adicional consiste numa transferência para a conta à ordem de um montante que acresce ao limite de crédito,
sendo o seu pagamento efectuado em prestações fixas mensais por um determinado período de tempo acordado.
Prazo de 24 a 96 meses.
Montante mínimo de 1.000 Euros e montante máximo de 30.000 Euros.

Nota Geral: As taxas apresentadas são representativas.
Qualquer reclamação relacionada com as informações que constem deste(s) quadro(s)pode ser dirigida à Linha WiZink através do
telefone 218 700 500, endereço de e-mail reclamacoes@wizink.pt ou através de carta para Avenida da Liberdade nº131, 2º Piso,
1250-140 Lisboa.

WiZink Bank, S.A.U.

18. Operações de Crédito (Clientes Particulares) - Página 4 / 4

