INFORMAÇÃO PRÉVIA
1.

Categoria de Intermediário e Atividades

•
•
•
•

Nome do Intermediário: Leiribéria – Comércio de automóveis A.
Categoria de Intermediário em que exerce atividade: Título acessório
Nº de registo no Banco de Portugal: 0004161
Consulta de registo no Banco de Portugal
em: https://www.bportugal.pt/intermediariocreditofar/leiriberia-comercio-de-automoveis-sa

Mutuantes com quem estabeleceu acordos de vinculação:
– MONTEPIO CRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA COFIDIS
– BANCO INVEST, SA BANCO PRIMUS, SA
– 321 CRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA
– VOLKSWAGEN BANK GMBH – SUCURSAL EM PORTUGAL
– BANCO BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA
– BANCO CREDIBOM, SA
•
•

•

Serviços de Intermediação de Crédito – Apresentação ou proposta de contratos
de crédito a consumidores;
Assistência a consumidores, mediante a realização de atos preparatórios ou de
outros trabalhos de gestão pré-contratual relativamente a contratos de crédito
que não tenham sido por si apresentados ou propostos;
Celebração de contratos de crédito com consumidores em nome dos

2. Vedação à concessão de Crédito e ao Recebimento de Valores relativos
a contratos de Crédito e a serviços prestados;
•

A Leiribéria – Comércio de Automóveis S.A. não pode, em caso algum, conceder
diretamente qualquer tipo de crédito e não está autorizada a intervir na
comercialização de outros produtos ou serviços bancários, como, por exemplo,
a receção de depósitos a prazo ou serviços de Enquanto Intermediário de
Crédito Vinculado, só poderá receber remunerações dos mutuantes com quem
estabeleceu acordos de vinculação. É também expressamente proibido à
Leiribéria – Comércio de Automóveis S.A. receber ou entregar quaisquer valores
relacionados com a formação, a execução e o cumprimento antecipado dos
contratos de crédito por parte dos seus clientes consumidores de crédito.

3. Seguro de Responsabilidade Civil Companhia: Fidelidade A.
Apólice Nº RC6412616
Período de Validade – 14/02/2022 a 14/02/2023
Capital: 500.000.00€
4. Meios ao dispor para apresentação de Reclamações e Resolução
Alternativa de
Litígios
•
•
•

Na sede da empresa Leiribéria – Comércio de Automóveis A.
Reclamação via email para geral@leiriberia.com
Livro de Reclamações disponível on-line ou no local da sede

•
•

•

Junto do Banco de Portugal – Por carta enviada para Banco de Portugal, Rua
do Comércio, nº 148 – 1100-150 Lisboa
Através do formulário disponível no Portal do Cliente Bancário, no site do Banco
de Portugal em https://clientebancario.bportugal.pt/formularionova- reclamacao
Através dos Meios de Resolução Alternativos de Litígios:

www.cniacc.pt/pt
http://www.centroarbitragemlisboa.pt/
5. Supervisão e regulação da atividade dos Intermediários de Crédito
A atividade dos Intermediário de Crédito é regulada pelo Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de
7 de julho. Compete ao Banco de Portugal a Supervisão e fiscalização da atividade do
Intermediário de Crédito.
6. Contactos Leiribéria SA.
Sede em Rua dos Camponeses, Zona Industrial, Vale Sepal,
2415-444 Marrazes, Leiria
Contacto Telefónico: 244 850 520
Email: geral@leiriberia.com
Horário de funcionamento – de 2.ª a 6.ª Feira, das 9.00H às 13.00H e das 14:30H às
19:00H

