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O indexante será revisto a cada 12meses. Para mais informação sobre o indexante consultar
https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Moeda
Os emprestimos do Banco CTT são expressos em Euros

Taxa anual de encargos efetiva global (TAEG)
É a taxa que representa o custo total do empréstimo para o cliente, em percentagem anual do
montante total do crédito e inclui a Taxa de Juro Anual Nominal(T AN) e outros encargos associados
ao crédito que o cliente terá de pagar por ano. A T AEG pode ser usada para comparar propostas de
crédito com o mesmo prazo e modalidade de reembolso. A proposta com T AEG mais baixa é a mais
barata para o cliente.
O cálculo da T AEG inclui: os juros; as comissões e impostos ; as despesas associadas ao contrato de
crédito, nomeadamente com impostos e com os emolumentos relativos ao registo da hipoteca, no
caso de se tratar de um crédito com garantia hipotecária; os seguros exigidos para obtenção do
crédito; a comissão de manutenção de conta à ordem se existir(no caso do Banco CTT o cliente não
paga a comissão de manutenção da conta à ordem), cuja abertura seja obrigatória para a gestão do
empréstimo; outros encargos relativos à utilização de um meio de pagamento e relativos a
operações de pagamento.

Montante total imputado ao cliente (MTIC)
O montante total imputado ao cliente (MTIC) corresponde ao valor global que o cliente terá que
pagar ao Banco durante todo o período do empréstimo, ou seja, é a soma do montante total do
empréstimo e dos respetivos custos com juros, comissões, impostos, seguros e outros encargos.
O MTIC é uma informação especialmente relevante no momento que contrata o crédito. Ao longo da
vigência do empréstimo a taxa de juro ou outros encargos podem ser alterados. Por exemplo, nos
empréstimos contratados a taxa de juro variável, o MTIC é apenas indicativo. Como, nestes
empréstimos, a taxa de juro pode variar ao longo do tempo, o MTIC pode não corresponder ao
montante total que o cliente irá pagar durante a vigência do empréstimo. Se as demais caraterísticas
do crédito forem semelhantes: um crédito com a taxa de juro mais elevada terá um MTIC mais
elevado, uma vez que os juros pagos serão superiores; um crédito a prazo mais longo terá um MTIC
mais elevado, porque terá pago mais juros por esse crédito do que num crédito semelhante com
prazo mais curto.
Pode utilizar o MTIC para comparar propostas. Para o mesmo montante e prazo, o MTIC permite
comparar o valor dos juros e outros encargos que irá ter de pagar quando reembolsa o seu crédito.

Exemplo representativo para um Empréstimo a Taxa Variável

Com spread base: TAEG de 2,3%. Exemplo para um Crédito à Habitação com garantia hipotecária de 170.000€
a 30 anos, com Taxa de Juro Variável(TAN) de 1,571%(composta pela Euribor a 12 meses de dezembro de
2018, arredondada à milésima, de -0.129%, acrescida de um spread de 1, 700% reembolsável em 360
prestações mensais no montante mensal estimado de 592,51€, para titular com 30 anos e rácio
financiamento / garantia de 65%. Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 233.411,42€
(correspondente à soma do montante total do crédito e do custo total do crédito para o consumidor de
63.411,42€ o qual inclui juros, custos com as comissões de abertura de processo, avaliação do imóvel,
formalização e de liquidação das prestações e respetivos impostos bem como as despesas com
emolumentos para registo de hipoteca e seguros vida e multirriscos exigidos). Comissão de reembolso
antecipado de 0,5% acrescida do Imposto do Selo. T AEG calculada de acordo com o Decreto-lei n.Q 74-A/2017
de 23dejunho.
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Com spread contratado: TAEG de 1,7%. Exemplo para um Crédito à Habitação com garantia
hipotecária de 170.000€ a 30 anos, com Taxa de Juro Variável (T AN) de 0,971% (composta pela
Euribor a 12meses de dezembro de 2018, arredondada à milésima, de -0.129%, acrescida de um
spread de 1,100%, o qual pressupõe a domiciliação de ordenado e a subscrição do Seguro Vida e
Seguro Casa no Banco CTT), reembolsável em 360 prestações mensais no montante mensal
estimado de 544,53€, para titular com 30 anos e rácio financiamento / garantia de 65%. Montante
Total Imputado ao Consumidor (MTIC) de 215.776,67€ (correspondente à soma do montante total
do crédito e do custo total do crédito para o consumidor de 45.776,67€0 qual inclui juros, custos
com as comissões de abertura de processo, avaliação do imóvel, formalização e de
liquidação das prestações e respetivos impostos bem como as despesas com emolumentos
para registo de hipoteca e seguros vida e multirriscos exigidos). Comissão de reembolso
antecipado de 0,5% acrescida do Imposto do Selo. T AEG calculada de acordo com o Decreto-lei
n.º 74-A/2017 de 23 de junho.
Os custos a seguir indicados não são do conhecimento do mutuante e não estão. por conseguinte.
incluídos no cálculo do MTIC:
Imposto de selo sobre a aquisição do imóvel, IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões
onerosas de Imóveis), custo com a formalização contratual e eventuais documentos necessários
como Certidões, Cadernetas, Procurações, retificação de Registos e Averbamentos vários.

Forma de reembolso do empréstimo
O empréstimo será reembolsado em prestações mensais, constantes e sucessivas que incluem a
amortização de capital e o pagamento de juros.

Reeembolso antecipado
Durante a vigência do contrato de crédito à habitação, tem a possibilidade de reembolsar
antecipadamente o empréstimo, total ou parcialmente.
Os pedidos de reembolso parcial antecipado podem ser efetuados em qualquer momento do
contrato, dirigindo ao Banco CTT uma notificação para o efeito, com um pré-aviso de 7dias úteis. O
reembolso parcial antecipado deve coincidir obrigatoriamente com a data de pagamento de
prestação.
O pedido de reembolso total antecipado pode ser efetuado em qualquer momento do contrato,
dirigindo ao Banco CTT uma notificação para o efeito, com um pré-aviso de 10dias úteis.
A comissão de reembolso antecipado, parcial ou total, é de 0,5% sobre o valor a reembolsar. A
comissão não é cobrada nos casos de morte, desemprego ou deslocação profissional para um local
de trabalho situado a uma distância superior a 50 km.

Avaliação do imóvel
No cumprimento do disposto no artigo 18º do Decreto-Lei 74-A/2017,os mutuantes devem
proceder à avaliação dos imóveis através de perito avaliador independente, habilitado para o efeito
através de registo na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), nos termos da
legislação aplicável.
O custo da avaliação é suportado pelo Cliente, sendo para o efeito cobrada a comissão de avaliação
prevista no Preçário do Banco CTT, disponível em www.bancoctt.pt ou em qualquer Loja Banco CTT
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