
 
 

 

 

 
Informação relativa à actividade de Intermediário de Crédito 

 
Denominação Social: José Maria Gonçalves Pereira 

Domicílio profissional / Sede social: 
Rua Brites de Almeida nº 22 
8100-679 Loulé 

Nº de contribuinte fiscal (NIF/NIPC): 121130258 

Contactos: 917235707 / 917609129 

Email: emailpcar@gmail.com 

 

Nº de registo no Banco de Portugal / Disponibilidade 
0000679 
https://www.bportugal.pt/intermediariocreditofar/jose-maria-
goncalves-pereira 

Categoria de intermediário de crédito Titulo Acessório 

Identidade dos mutuantes com quem mantém contrato de vinculação 

 Banco Credibom Sa 

 Banco Primus Sa 

 Banco Santander Consumer Portugal Sa 

 321 Credito Instituiçao Financeira de Credito Sa 

  

(se aplicável) em regime de exclusividade com: Sem exclusividade 

Serviços de intermediação de crédito para os quais 
estejam autorizados: 

 

 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 mutuantes 

  

Identificação da entidade mutuante que garante a 
responsabilidade civil: Hiscox Insurance Company Limited 

N.º da Apólice 2509470 

Validade da Apólice 30/04/2023 

 

Procedimentos para apresentação de reclamações junto do Intermediário: 

CIMAAL - Centro de arbitragem de consumo do Algarve . Edf :  Ninho de empresas , estrada da penha , 8005-131 Faro . 

Contacto  Telf :  289823 135  , Faz 289  812 213 . Email info@consumoalgarve.pt    
 
CNIACC – CENTRO NACIONAL DE INFORMAÇÃO E ARBITRAGEM DE CONFLITOS DE CONSUMO. 

https://www.cniacc.pt 
Meios ao dispor para apresentação de reclamações junto do Banco de Portugal: 

Livro de Reclamações para a actividade de Intermediário de Crédito ou através do Livro de Reclamações Electrónico 
O cliente pode apresentar uma reclamação junto da autoridade de supervisão,o Banco de Portugal,através do link 
https://clientebancario.bportugal.pt/formulario-nova-reclamacao 

 

José Maria Gonçalves Pereira não pode receber ou entregar quaisquer valores relacionados com a formação, a  

execução e cumprimento antecipado dos contratos de crédito, nos termos do artigo 46º do Decreto-Lei 81 C/2017, de  

7/7 

Intermediário de Crédito sujeito à supervisão do Banco de Portugal 
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