EAbrief: Prestação de informação ao Banco de Portugal no âmbito da comercialização de
produtos de crédito através de canais digitais/ Reports to Banco de Portugal regarding credit

products commercialization through digital channels
Carta-circular CC/2018/00000004 do Banco de Portugal
A Carta-circular CC/2018/00000004 vem estabelecer as seguintes obrigações para as instituições
de crédito e sociedades financeiras que disponibilizem o acesso a canais digitais para a iniciação
e conclusão de processos de contratação de crédito:
1. Antes da comercialização através de canais digitais: as instituições devem remeter ao
Banco de Portugal, com pelo menos dez dias úteis de antecedência, (i) o questionário
anexo à Carta-circular CC/2018/00000004, (ii) as FIN dos créditos comercializados por esta
via e (iii) as respectivas fichas técnicas.
2. Se as instituições já comercializarem através de canais digitais : devem remeter ao BdP,
até 28/FEV/2018, i) o questionário anexo à Carta-circular CC/2018/00000004, (ii) as FIN
dos créditos comercializados por esta via e (iii) as respectivas ficha s técnicas.
3. Em caso de alteração do processo de contratação ou das funcionalidades do canal digital
utilizado: as instituições devem remeter ao Banco de Portugal novo questionário, FIN e
ficha técnica, assinalando as alterações efectuadas com pelo menos dez dias úteis de
antecedência face à sua produção de efeitos.
4. Nomeação de interlocutor: as instituições que comercializem créditos através de canais
digitais devem indicar um interlocutor (com contacto telefónico e e -mail) para efeitos de
contactos relativos ao processo de contratação digital , no prazo de dez dias úteis.
…

Circular Letter CC/2018/00000004 of Bank of Portugal
Circular letter CC/2018/00000004 establishes the following obligations for the credit institutions
and financial companies that celebrate consumer credit agreements through digital channels:
1. Before commercialization: credit institutions and financial companies shall submit to Bank
of Portugal, with at least ten working days notice, the (i) questionnaire in annex to

the circular-letter, (ii) the standardized information sheet (FIN) and (iii) the credit technical
sheet.
2. If the institution already commercializes credit through digital channels : it shall submit to
Bank of Portugal, until 28/FEV/2018, the (i) questionnaire in annex to the circular-letter,
(ii) the standardized information sheet (FIN) and (iii) the credit technical sheet.
3. In case of amendment of the digital commercialization procedure : institutions shall submit
to Bank of Portugal, with at least ten working days notice, a new questionnaire,
standardized information sheet and credit technical sheet, reflect ing the said amendments.
4. Interlocutor appointment: institutions that commercialize credit through digital channels

shall appoint an interlocutor, for contacting purposes , within ten working days.
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