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CRÉDITO «FÁCIL»? 

A presente brochura tem por objectivo  
dar a conhecer ao consumidor, através  
de conselhos e informações práticas, quais 
os direitos e obrigações de quem recorre  
a uma instituição de crédito na Bélgica,  
com o intuito de celebrar um contrato de 
financiamento.

«Créditos rápidos para todos e para 
quaisquer finalidades». Eis o tipo de 
anúncio que é colocado em diversos 
jornais pelas agências financeiras a operar 
na Bélgica e que atrai os consumidores. 
Estes anúncios aliciantes prometem 
créditos aos particulares com condições 
«vantajosas».

Outros consumidores encontram-se 
vinculados por um contrato de financia-
mento junto de uma agência de crédito 
belga na sequência da compra de um 
automóvel.

Quais os riscos destes créditos «fáceis» e 
as ratoeiras a evitar? O que deverá ser tido 
em atenção? Como responder eficazmente 
a algumas situações específicas?
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1. CONSELHOS E INFORMAÇÕES PRÁTICAS 

A. ANTES DE ASSINAR O CONTRATO 

1. Não assine o contrato imediatamente. 
Reserve-se algum tempo de reflexão. 
Quando pensar em recorrer a um crédito, 
comece por pedir simulações no seu banco 
habitual, bem como noutras instituições e 
depois compare as propostas obtidas. Não 
se sinta obrigado a assinar de imediato.

2. Antes de contrair um empréstimo, pondere 
as consequências de acontecimentos e de 
encargos imprevistos (por motivo de doença, 
perda de emprego, despesas futuras, etc.) 
sobre o orçamento do agregado familiar e 
avalie a sua capacidade de cumprimento em 
função disso. Certifique-se de que será capaz 
de fazer face ao pagamento das prestações.

3. Tenha em conta o custo total do crédito, 
incluindo o capital emprestado, os juros, os 
custos acessórios, as despesas de abertura 
de processo, as eventuais comissões, os 
seguros associados ao crédito, etc.

4. Leia atentamente as condições propostas 
nos anúncios de crédito e verifique se estão 
em conformidade com aquelas que constam 
da proposta de financiamento que lhe irá ser 
posteriormente apresentada. Verifique, 
nomeadamente, se as mensalidades a pagar 
são as mesmas que no anúncio. É frequente 
existirem diferenças flagrantes que ficam  
a dever-se aos custos acessórios.

  9. Desconfie sempre que lhe for pedido que 
se desloque a um café, um restaurante  
ou um hotel para efeitos de assinatura  
do contrato. Certifique-se de que o seu 
domicílio é o local de assinatura indicado 
em caso de visita do mediador e verifique, 
em qualquer dos casos, o local de 
assinatura que é mencionado.

10. Quando adquirir uma nova viatura e o 
proprietário da oficina automóvel luxem-
burguesa lhe propuser um financiamento 
através de uma agência de crédito belga,  
o proprietário da oficina estará, nesse caso, 
a agir na qualidade de mediador. A maioria 
dos consumidores crê ter celebrado um 
contrato directamente com a oficina, 
quando na realidade foi assinado um 
contrato com uma agência de crédito 
situada na Bélgica.

11. A lei belga prevê que, nas situações em 
que o cliente é abordado por via telefónica 
ou no seu domicílio com o propósito de  
o levar a comprometer-se a assinar um 
contrato de crédito, o compromisso por 
aquele assumido considerar-se-á nulo e 
sem efeito. A situação já será diferente se 
for o consumidor a contactar o mediador  
e a solicitar-lhe que venha ao seu encontro 
no domicílio do primeiro.

5. Nestes anúncios, é comum divulgar-se  
um número de telefone para o qual deverá 
ligar a fim de obter mais informações, 
sendo que em geral essas chamadas lhe 
irão ser facturadas a um preço elevado.

6. O mutuante deverá fornecer a proposta  
de financiamento em dois exemplares.  
Em caso de responsabilização de um 
terceiro como fiador, este deverá igual-
mente receber dois exemplares.

7. Saiba que dispõe de 15 dias, a contar  
da data de apresentação da proposta  
de financiamento, para aceitá-la e para 
compará-la com outras propostas.  
A agência de crédito deverá manter as 
suas condições durante o referido prazo.

8. No âmbito da subscrição de um contrato 
de seguro, ser-lhe-á solicitado que assine 
uma declaração indicando que se encontra 
de boa saúde e que não é portador de 
qualquer doença até esse momento.  
A companhia de seguros poderá anular  
o contrato e recusar-se a proceder ao 
reembolso das prestações do crédito,  
caso o cliente tenha omitido uma doença 
(mesmo que antiga) cuja existência seja 
conhecida à data de assinatura do 
contrato.
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1. Lembre-se de pedir os seguintes docu-
mentos e informações:

- os dados completos (não apenas um 
número de telefone) do mediador de 
crédito ou do representante da instituição 
financeira,

- um exemplar assinado do seu contrato  
de financiamento,

- um exemplar assinado do contrato de 
qualquer seguro associado ao crédito,

- um comprovativo assinado relativamente 
ao prémio de seguro que eventualmente 
tenha sido recebido pelo mediador,

- uma fotocópia de qualquer outro docu-
mento relativo a obrigações conexas.

2. Caso se demonstre que o cliente não havia 
sido (devidamente) informado acerca de 
determinados aspectos fundamentais do 
contrato, tal implica que a sua autorização 
não foi concedida de forma válida e que 
poderá, nesses termos, requerer a 
anulação do contrato.

3. Frequentemente, o intermediário irá 
disponibilizar a quantia objecto do 
empréstimo em cheque, ou até mesmo  
em numerário, daí deduzindo geralmente  
o seguro do crédito, cujo montante irá 
variar em função do valor total financiado  
e da idade do mutuário. Este prémio de 
seguro acresce ao montante total do 

financiamento e irá, assim, aumentar os 
custos inerentes ao crédito. O referido seguro 
não é obrigatório, mas ser-lhe-á quase 
sempre exigido pela agência de crédito.

4. Para evitar perder um período de reflexão 
precioso, verifique se a data que consta do 
documento contratual não é anterior à data 
da entrega da proposta. Efectivamente, a 
lei belga confere ao consumidor o direito 
de renunciar ao contrato de crédito, 
devendo fazê-lo através de carta registada 
com aviso de recepção e no prazo de 7 dias 
a contar da data de assinatura, nas duas 
seguintes situações:

- se o contrato tiver sido assinado no 
estabelecimento do mutuante ou interme-
diário e o valor do empréstimo não exceder 
os 1250 €.

- Se o contrato tiver sido assinado fora do 
estabelecimento do mutuante ou do 
intermediário.

5. Em caso de renúncia ao contrato, a lei 
belga determina que o mutuante não terá 
direito a reclamar qualquer indemnização. 
Na eventualidade de o cliente já estar  
a usufruir da quantia depositada na sua 
conta antes de renunciar ao contrato,  
o credor poderá cobrar-lhe os juros 
referentes ao período durante o qual a 
quantia permaneceu à sua disposição.

6. Certifique-se de que o pagamento das 
mensalidades é efectuado até ao dia de 
vencimento da prestação em cada mês. 
Para garantir o pagamento atempado,  
crie junto do seu banco uma ordem 
permanente que permita realizar o débito 
com, pelo menos, uma semana de 
antecedência em relação à data de 
vencimento mensal.

7. Em caso de transferência bancária 
internacional, deverá utilizar os códigos 
IBAN e BIC indicados pelo mutuante.  
É possível que o seu banco lhe cobre uma 
comissão relativa à execução destas 
transferências para o estrangeiro.

8. Não se esqueça de incluir, aquando da sua 
transferência, a comunicação exacta que 
lhe foi facultada pela instituição de crédito, 
de modo a que o seu pagamento seja 
facilmente identificado e associado a uma 
dada mensalidade.

9. Em caso de atraso no pagamento devido  
a dificuldades passageiras, comunique-o 
com a maior brevidade possível ao credor, 
a fim de lhe propor um acordo e evitar 
assim a acumulação dos montantes em 
dívida. Assegure-se de que tal acordo  
é firmado por escrito.

B. DEPOIS DE ASSINAR O CONTRATO 
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10. Deverá estar ciente do facto de que, a 
partir do 2º mês de atraso no pagamento 
das mensalidades, a lei belga determina 
que a instituição credora poderá denun-
ciar o contrato, bem como exercer o seu 
direito de desconto no vencimento (ver 
alínea 3 B relativa à cessão do salário),  
e impor ao consumidor a aplicação de 
sanções que consistem não apenas no 
pagamento dos juros de mora como 
também de um valor fixo de indemniza-
ção. O mutuante poderá ainda transferir  
o seu processo para uma agência de 
recuperação de crédito que se encarre-
gará de cobrar os montantes em dívida.

11. Em caso de cessão do salário (ver alínea  
3 B), a instituição financeira poderá 
«penhorar» uma parcela da remuneração 
de cada uma das partes intervenientes  
no acordo de cessão do salário. A lei belga 
estabelece que a cessão deverá ser 
notificada pelo credor às referidas partes 
intervenientes através de carta registada. 
No prazo de 10 dias após a notificação 
supracitada, o mutuário poderá contes-
tá-la junto da sua entidade patronal, 
através de carta registada, não podendo 
então aquela proceder à sua execução.  
De modo a poder penhorar uma parcela 
do vencimento, o mutuante deverá 
submeter a cessão do salário a um juiz  

ATENÇÃO! 
Leia atentamente o contrato e não  
o assine se estiver em falta qualquer  
uma das seguintes menções. 

1. O nome próprio e apelido, a data de 
nascimento, e a morada do consumidor que 
solicita o crédito e, se existente, do fiador.

2. O nome completo ou a denominação 
social, a morada ou a sede do mutuante  
e do intermediário do crédito. O contrato 
deverá mencionar igualmente o número  
de inscrição na Conservatória do Registo 
Comercial e o número da licença outor-
gada pelo Ministério da Economia belga. 
Atenção! Assegure-se de que os dados  
do mediador e do mutuante se encontram 
reproduzidos na íntegra no documento 
contratual. Irá precisar desses dados em 
caso de reclamação.

3. A indicação do montante total do crédito.

4. A taxa anual efectiva global (TAEG), isto é,  
o custo real do crédito (incluindo os juros, 
as despesas administrativas e de abertura 
de processo, os encargos com um eventual 
seguro) expresso como uma percentagem 
anual do montante do crédito aprovado.

5. As condições de utilização e de reembolso 
do crédito. Do contrato deverão constar 
ainda o montante, o número, a periodici-
dade e as datas dos pagamentos a efectuar 
pelo consumidor com vista à liquidação do 
empréstimo. 

6. O contrato deverá indicar as garantias que 
o mutuante exige para efeitos do reem-
bolso do crédito (por exemplo, uma pessoa 
que intervenha na qualidade de fiador e se 
responsabilize pelos pagamentos, ou a 
constituição de uma hipoteca sobre um 
imóvel).

7. A taxa fixada para os juros de mora, isto é, 
a taxa de juro aplicável às mensalidades 
pagas em atraso ou à totalidade do saldo 
remanescente após a denúncia do 
contrato.

8. A menção «ne signez jamais un contrat 
non rempli» (nunca assine um contrato 
que não esteja preenchido) no local 
destinado à assinatura do consumidor.

2. AS MENÇÕES OBRIGATÓRIAS DO DOCUMENTO CONTRATUAL

de paz, para que este se pronuncie sobre 
o fundamento, justificado ou não, das 
pretensões de cada uma das partes.

12. A lei aplicável ao contrato de financia-
mento será a do país no qual tenha sido 
contraído o empréstimo, motivo pelo qual 
as condições gerais do contrato quase 
sempre prevêem a aplicabilidade da lei 
belga nos casos em que a instituição 
credora seja belga. 
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Na maior parte dos casos, o contrato inclui 
uma parte consagrada à cessão do salário 
que o consumidor terá de assinar. Na 
eventualidade de um atraso no pagamento 
e de acordo com as modalidades descritas 
no documento contratual, a instituição 
financeira poderá «penhorar» uma parcela 
do vencimento das partes intervenientes 
no acordo de cessão sem que, para esse 
efeito, tenha que requerer a autorização  
de um juiz. A cessão deverá ser notificada 
pelo credor às partes intervenientes 
supracitadas através de carta registada.  
A instituição de crédito deverá proceder ao 
envio de uma cópia da referida notificação 
à entidade patronal do mutuário. Nos dez 
dias seguintes à data da notificação, o 
mutuário tem a possibilidade de contestar 
a cessão junto da sua entidade patronal, 
por meio de carta registada, não podendo 
então aquela proceder à sua execução.  
De modo a poder penhorar uma parte do 
vencimento, o mutuante deverá submeter 
a cessão do salário a um juiz de paz, para 
que este se pronuncie sobre o fundamento, 
justificado ou não, das pretensões de cada 
uma das partes.

A entidade credora quase sempre exigirá 
garantias de modo a precaver-se relativa-
mente aos riscos de insolvência do 
mutuário, nomeadamente através de uma 
fiança. A fiança é um contrato pelo qual 
uma pessoa, designada por fiador, se 
compromete a liquidar o empréstimo em 
nome e no lugar do mutuário, caso este 
último não cumpra as suas obrigações para 
com o credor. O mutuário e o fiador são 
conjunta e solidariamente responsáveis.  
Tal significa que a entidade credora poderá 
recorrer ao fiador no caso de o mutuário 
não efectuar o pagamento das prestações. 
Caberá então ao fiador, após ter reembol-
sado a entidade credora, intentar as acções 
necessárias contra o devedor.

Para que o credor possa exigir ao fiador  
o reembolso dos montantes devidos pelo 
mutuário, deverão estar reunidas várias 
condições:

- Os pagamentos em atraso por parte  
do mutuário deverão ser de pelo menos  
2 meses, ou corresponder a 20% do 
montante total a ser reembolsado ou  
à última prestação.

- O credor deverá ter intimado o mutuário  
a proceder à liquidação da sua dívida,  
por meio de carta registada.

- O credor deverá aguardar durante um mês 
a contar da data de entrega da carta 

registada na estação dos correios, de 
maneira a permitir ao consumidor dispor 
de algum tempo para tomar as medidas 
necessárias.

A entidade credora somente poderá exigir 
ao fiador o montante objecto de fiança 
conforme figura no contrato de financia-
mento, acrescido dos juros de mora 
aplicáveis. De modo a facilitar a execução 
da fiança, a instituição de crédito requer 
geralmente ao fiador, bem como ao 
mutuário, a assinatura de um acordo  
de cessão do salário.

B. A CESSÃO DO SALÁRIO

3. SITUAÇÕES ESPECÍFICAS
 

A. A FIANÇA
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Indemnização fixa:   
Em caso de atraso de 2 mensalidades  
e de cancelamento do contrato por parte 
do banco, este último exigirá o pagamento  
de uma penalização convencional que é 
geralmente expressa numa percentagem 
sobre a totalidade do valor em dívida  
(por exemplo, 15 ou 20% do total a liquidar, 
incluindo o capital e os juros).

Mediador:   
Intermediário (pessoa física ou sociedade) 
que aprova um crédito ao consumo no 
âmbito das suas actividades comerciais  
ou profissionais.

Mutuante:   
Pessoa física ou sociedade que aprova  
um crédito ao consumo no âmbito das 
suas actividades profissionais.

Mutuário:     
Pessoa física que solicita um crédito.

Cancelamento do crédito:  
Decisão de rescisão unilateral do contrato 
de financiamento passível de ser tomada 
pelo credor, no caso de o consumidor não 
cumprir as obrigações assumidas.

Cessão do salário:   
Operação voluntária que consiste em 
conceder a um banco credor o direito  
de efectuar os débitos directamente no 
vencimento do mutuário.

Co-devedor:   
Pessoa que se comprometeu juntamente  
com o mutuário a liquidar o empréstimo. 
Cada um dos co-devedores fica vinculado pela 
totalidade da dívida, pelo que o credor poderá 
dirigir-se a qualquer um deles a fim de obter 
o pagamento integral dos montantes que lhe 
são devidos. É então deixada aos devedores  
a possibilidade de acordarem entre si a 
repartição do valor pelo qual respondem.

Fiador:   
Co-signatário do contrato de crédito que, 
em caso de incumprimento do pagamento 
pelo mutuário, assegura a liquidação da 
dívida. O fiador é quase sempre responsá-
vel de forma conjunta e solidária, o que 
significa que a instituição financeira poderá 
intentar uma acção contra a parte que 
entender, e isto pela totalidade da dívida. 

Penhora do vencimento:  
Operação pela qual o credor penhora  
uma parte da remuneração auferida pelo 
devedor. Para esse efeito, o credor deverá 
estar na posse de um mandado de 
execução, isto é, de uma ordem judicial  
ou de um documento autenticado (lavrado 
em notário, por exemplo), quando não 
tenha sido assinada qualquer cessão do 
salário no acto da celebração do contrato.

Reembolso antecipado:  
Reembolso, antes do término do prazo 
contratado, do remanescente do capital  
em dívida (liquidação total) ou de uma 
parte do referido capital (liquidação 
parcial).

TAEG (Taxa Anual Efectiva Global):  
Esta taxa permite avaliar o custo total de 
um crédito. Inclui a taxa de juro nominal, 
as despesas de processo, os prémios  
e os seguros obrigatórios. Não estão aqui 
englobados os seguros facultativos, tais 
como os seguros para cobertura dos riscos 
de falecimento ou desemprego.

Fiador:   Co-signatário do contrato de crédito que, em caso de incumprimento do 
pagamento pelo mutuário, assegura a liquidação da dívida. O fiador é quase sempre 
responsável de forma conjunta e solidária, o que significa que a instituição financeira 
poderá intentar uma acção contra a parte que entender, e isto pela totalidade da dívida. 

Cessão do salário:   Operação voluntária que consiste em conceder a um banco 
credor o direito de efectuar os débitos directamente no vencimento do mutuário.

4. DEFINIÇÕES



14

LEI DE 12 DE ABRIL DE 1965 RELATIVA  
À PROTECÇÃO DA REMUNERAÇÃO  
E LEI DE 12 DE JUNHO DE 1991 RELATIVA 
AO CRÉDITO AO CONSUMO
www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm

CENTRO EUROPEU DO  
CONSUMIDOR – LUXEMBURGO
www.cecluxembourg.lu
info@cecluxembourg.lu
55, rue des Bruyères
L-1274 HOWALD
Luxemburgo
Tel. : +352 26 84 64-1
Fax. : +352 26 84 57 61

CENTRO EUROPEU DO  
CONSUMIDOR – BÉLGICA
www.eccbelgium.be
info@cecbelgique.be
13, rue de Hollande
B-1060 BRUXELLES
Bélgica
Tel. : +32 25 42 33 89
Fax. : +32 25 42 32 43

INTER-ACTIONS asbl
www.inter-actions.lu
inter-actions@inter-actions.lu
9, route de Thionville
L-2611 LUXEMBOURG
Luxemburgo
Tel. : +352 49 26 60
Fax. : +352 49 26 59

LIGA MÉDICA SOCIAL
www.ligue.lu
21-23, rue Henri VII
L-1725 LUXEMBOURG
Luxemburgo
Tel. : +352 22 00 99-1
Fax. : +352 47 50 91

MINISTÉRIO DA FAMÍLIA – 
SERVIÇO DE SOBREENDIVIDAMENTO
Tel. : +352 48 83 33-300

PROTESTE BELGA
www.test-achats.be
Tel. : +32 25 42 35 55

5. ENDEREÇOS ÚTEIS



> Centre Européen des Consommateurs GIE
 55, rue des Bruyères
 L-1274 Howald
 Grão-Ducado do Luxemburgo 

 
Tél. : +352 26 84 64-1 
Fax : +352 26 84 57 61 
info@cecluxembourg.lu 
www.cecluxembourg.lu

> Autocarro nº 16, paragem «Howald- 
Ronnebesch» ou paragem «Howald  
Op der Stirzel»

> Horário de abertura:
 Entre as 8-12 h e as 13-17 h 
 (quarta-feira e sexta-feira à tarde, 

mediante marcação).

 Quarta-feira das 13.30 h às 17.30 h na 
Maison de l’Europe em Luxembourg-ville.

O autor da presente brochura não pode ser 
responsabilizado por eventuais erros ou omissões 
que possam ter subsistido apesar de todo o cuidado 
dedicado à redacção da mesma.
Nem a Comissão Europeia nem qualquer outra 
pessoa agindo em seu nome pode ser responsabili-
zada pelo uso eventualmente feito de informações 
contidas na presente publicação.

Com o apoio da Comissão Europeia, do Governo 
luxemburguês e da Associação Luxemburguesa  
dos Consumidores (Union Luxembourgeoise des 
Consommateurs - ULC).


