
 

Informação relativa à atividade de intermediário de crédito 

 

Aguiar & Andrade, Lda, com sede: Rua  1º de Maio, nº 614 C 4445 – 245 Alfena, intermediário de 

crédito com o nº de registo 0001406 
 
Telefone: 229689200 – email: aguiarautomoveis@gmail.com 
 

Aguiar & Andrade, Lda, está registada como intermediário de crédito a título acessório no Banco de 

Portugal sob o no 0001406 – registo disponível para consulta no portal do cliente bancário em 

https://www.bportugal.pt/intermediariocreditofar/aguiar-andrade-lda 
 
Categoria de intermediário de crédito: a título acessório 
 
Mutuantes com quem mantêm contrato de vinculação: 

• 321 Crédito – Instituição financeira de crédito, S.A. 

• Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A. 

• Banco Santander Consumer Portugal S.A. 

• BBVA  - Instituição financeira de crédito, S.A. 

• Banco Invest, S.A. 

• Montepio Crédito – Instituição financeira de crédito, S.A. 

• Banco Credibom, S.A. 

 
Informação prestada em conformidade com o nº 1 do artigo 53 º do decreto-lei 81-C/2017, de 07 junho 

 

O intermediário de crédito Aguiar & Andrade, Lda não exerce a atividade em regime de exclusividade 

relativamente a qualquer mutuante; 
 

Serviços de intermediação de crédito: apresentação ou proposta de contratos de créditos a 

consumidores; 
 
O intermediário de crédito “Aguiar & Andrade, Lda” não presta serviços de consultadoria; 
 

Contrato de seguro de responsabilidade civil profissional celebrado com a “ Fidelidade – Companhia 

de Seguros, S.A.” – apólice nº RC63975668 – válido até 20/06/2020; 
 

O intermediário de crédito “Aguiar & Andrade, Lda” não pode receber ou entregar quaisquer valores 

relacionados com a formação , a execução e o cumprimento antecipados dos contratos de crédito, nos 

termo do artigo 46º do decreto-lei 81-C/017 , de 07 Junho; 
 

A atividade de intermediário de crédito da “Aguiar & Andrade, Lda” está sujeita à supervisão do Banco 

de Portugal. 
 
Informação prestada em conformidade com o nº 1 do artigo 53 º do decreto-lei 81-C/2017, de 07 junho 
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