EAbrief: Ficha de Informação Normalizada Europeia aplicável ao crédito habitação e outro
crédito hipotecário/European Standardized Information Sheet for housing and mortgage

credit
Instrução do Banco de Portugal 19/2017
A Instrução 19/2017 vem fixar os modelos de Ficha de Informação Normalizada Europeia (FINE) que devem
ser entregues ao consumidor pela entidade mutuante ou pelo intermediário de crédito no âmbito da
negociação e celebração de contratos de crédito relativos a imóveis (crédito habitação, leasing imobiliário
e outro crédito que seja garantido por hipoteca ou garantia equivalente sobre imóveis), tendo em vista a
prestação da informação pré-contratual prevista no artigo 13.º do DL 74-A/2017, de 23 JUN.
A FINE deve ser entregue ao consumidor em dois momentos distintos:


Quando for solicitada pelo consumidor uma simulação de crédito



Aquando da comunicação da aprovação do crédito, conjuntamente com a minuta do contrato
(devendo reflectir as condições da mesma). A entidade mutuante fica vinculada às condições da
FINE por um período de 30 dias.

A Instrução 19/2017 também regula a formatação das informações prestadas a título adicional, a qual deve
ser prestada em documento separado, anexo à FINE.
Em anexo à Instrução 19/2017 estão as instruções de preenchimento quer da FINE, quer do documento
de informações adicionais.
A Instrução 19/2017 entra em vigor em 01 JAN 2018, em simultâneo com o DL 74-A/2017.
…

Instruction of Bank of Portugal 19/2017
Bank of Portugal’ Instruction 19/2017 establishes the templates for the European Standardized Information
Sheet (ESIS), which shall be provided by the credit institutions or by the credit intermediaries to the
consumers, within the negotiation or conclusion of credits regarding real estate property (housing credit,
property leasing and other mortgage credit), in order to provide the pre-contractual information set in
article 13 of DL 74-A/2013, of 23 JUN.
ESIS shall be provided in two different moments:


When the consumer requests for a credit simulation



When the credit institution communicates the credit approval, alongside with the draft of the
contract (ESIS shall reflect the draft conditions). The institution is bounded to the conditions for a
30-day period.

Instruction 19/2017 also regulates the formatting requirements for the additional information, if applicable,
which shall be provided in an autonomous document, attached to the ESIS.
It also provides the instructions for completing ESIS and the additional information annex.
The Instruction 19/2017 enters into force on 01 JAN 2018, simultaneously with the DL 74-A/2017.
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