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CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CRÉDITO AFFINITY CARD Portugal 
 
 
O Contrato de Utilização do cartão de crédito AFFINITY CARD MASTERCARD (adiante designado por “Contrato”) 
será regulado pelas Condições Gerais contidas neste documento: 
 
1. Titularidade 
1.1. O Cartão é um meio de pagamento da marca MASTERCARD, emitido pela BBVA Instituição Financeira de Crédito 
S.A. (o “EMISSOR”) ao abrigo da Licença Bin Cross Border, a qual é da Titularidade do BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A. (o “Cartão”).  
 
1.2. O Cartão será emitido em nome da pessoa singular Titular (o “Titular”), que consta no Cartão, com carácter pessoal 
e intransmissível. O EMISSOR encontra-se sujeito à supervisão do Banco de Portugal, com sede na Rua do Comércio 
148, 1100-150 Lisboa, junto do qual se encontra registado sob o Código 800. 
 
1.3. O Titular subscritor do Contrato (o “Primeiro Titular”) poderá solicitar a emissão de cartões adicionais em nome de 
outra/s pessoa/s por ele escolhida/s com poder para dispor daquele/s (os “Titulares Adicionais”), com débito na conta 
designada nos termos do Contrato, mediante prévia aceitação por estes de todas as obrigações decorrentes destas 
Condições Gerais de Utilização.  
 
1.4. O Contrato caducará relativamente aos Titulares Adicionais sempre e logo que se extinga em relação ao Primeiro 
Titular, seja por que causa for.  
 
1.5. Por Titular ou Titulares do Cartão, entende-se o Primeiro Titular e/ou os Titulares Adicionais.  
 
1.6. Na medida em que o Contrato seja celebrado com recurso ao intermediário de crédito do EMISSOR, o mesmo é 
identificado na proposta de adesão, devendo entregar ao Titular a proposta de adesão, a FIN e prestar os 
esclarecimentos complementares (dever de assistência) que forem necessários. Caso a presente proposta de adesão 
ao Contrato tenha mais intervenientes, é entregue um exemplar da mesma a cada um.  
 
2. Celebração do Contrato 
2.1. O Titular entregará ou enviará a sua proposta de adesão ao Contrato no estabelecimento do EMISSOR ou do 
intermediário de crédito descrito na proposta de adesão (conforme aplicável),  integralmente preenchida, rubricada e 
assinada no final. O Contrato e o Cartão só poderão ser, respetivamente, celebrado e utilizado por pessoas singulares.  
 
2.2. O Contrato considera-se celebrado na data em que o Titular receba comunicação enviada pelo EMISSOR, pela qual 
lhe comunique a aprovação da presente proposta de adesão, e envie o Cartão.  
 
2.3. A comunicação referida no n.º anterior considera-se recebida pelo destinatário no 7.º (sétimo) dia após o seu envio, 
exceto se este informar do não recebimento. 
 
2.4. O EMISSOR enviará ainda por via postal e separadamente um Código Secreto (PIN) que permitirá ao Primeiro Titular 
efetuar transações.  
 
2.5. O Titular disporá de um exemplar do Contrato devidamente assinado antes da respetiva entrada em vigor. 
 
2.6. Quando exista, o intermediário de crédito deve facultar ao Titular um documento de informação sobre a sua atividade 
de intermediação de crédito, em cumprimento do disposto no art.º 54º do Decreto- Lei n.º 81-C/2017. 
 
3. Verificação de Informações e Avaliação de Solvabilidade 
3.1. O Titular obriga-se a facultar dados corretos, verdadeiros e atuais ao EMISSOR no contexto da celebração do 
Contrato, e compromete-se a fazê-lo até que o mesmo cesse de vigorar.  
 
3.2. O EMISSOR pode disponibilizar a utilização de meios, através de canais digitais e com suportes duradouros, para a 
comprovação dos elementos de identificação do Titular, prestação de informação pré-contratual e contratual pelo 
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EMISSOR e assinatura pelo Titular da proposta de adesão, nomeadamente assinatura eletrónica ou recolhida através 
de dispositivo eletrónico (por exemplo, tablet 
e APPs – aplicações Informáticas) e recolha de dados através do chip do cartão de cidadão ou por qualquer outro meio, 
sendo que, em qualquer caso, a assinatura eletrónica/digital será recolhida com a intervenção de um terceiro de 
confiança, que produzirá o certificado digital associado à respetiva assinatura, aceitando o Titular a equiparação jurídica 
desta assinatura digital/eletrónica à sua assinatura manuscrita.  
 
3.3. O EMISSOR, após receção do exemplar da proposta de adesão (ou pedido de aumento de limite de crédito) que lhe 
são destinados e da documentação exigida, analisa-os e comprova e avalia as informações prestadas e a documentação 
facultada pelo Titular, bem como verifica a sua solvabilidade, nomeadamente através da consulta à Central de 
Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal (a “CRC”), podendo o EMISSOR desenvolver todas as diligências 
que considere adequadas, incluindo a consulta da lista pública de execuções ou de qualquer outra base de dados, 
nacional ou internacional, e reservando-se o direito de aceitar ou recusar a concessão do crédito uma vez realizada a 
referida análise. Adverte-se expressamente que a não prestação das informações ou a não entrega dos documentos 
solicitados, bem como a prestação de informações falsas ou desatualizadas pelo Titular tem como efeito a não concessão 
do crédito (recusa).  
 
3.4. Caso o pedido de concessão de crédito ou de alteração do respetivo valor seja recusado com fundamento em 
consultas a bases de dados, o EMISSOR informará o Titular, salvo se a revelação dessa informação for proibida por lei 
ou for contrária à ordem ou segurança públicas.  
 
4. Período de Reflexão 
4.1. O Primeiro Titular dispõe de um prazo de 14 (catorze) dias de calendário a contar da data de celebração do Contrato 
ou da data de receção pelo consumidor do exemplar do contrato se essa data for posterior, para livremente revogá-lo, 
enviando ao EMISSOR uma declaração para esse efeito, em papel ou noutro suporte duradouro, acompanhada do 
Cartão, devidamente inutilizado, se aplicável.  
 
4.2. O Titular fica obrigado a, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data de expedição da declaração de revogação, 
restituir ao EMISSOR o capital utilizado e pagar o imposto de selo e os juros vencidos, sem atrasos indevidos, calculados 
diariamente com base na taxa de juro nominal anual estipulada na Cláusula 13, desde a data de utilização do crédito até 
à data de pagamento do capital.  
 
4.3. O Titular deverá igualmente indemnizar o EMISSOR pelas despesas não reembolsáveis em que este tenha incorrido 
junto da administração pública em virtude da celebração do Contrato.  
 
4.4. A revogação do Contrato nos termos do n.º 4.1 implica a revogação dos contratos acessórios ao mesmo, caso 
existam. 
 
5. Funcionamento 
5.1. O Cartão é um instrumento de pagamento que possibilita aos seus Titulares (i) efetuar o pagamento de bens e 
serviços adquiridos em estabelecimentos comerciais aderentes à rede MASTERCARD pelo montante acordado entre 
estes e o vendedor, bem como efetuar levantamentos de dinheiro a crédito (“cash advance”), nas Caixas Automáticas 
(ATM) da rede Multibanco em Portugal e da rede MASTERCARD no estrangeiro, assim como em estabelecimentos 
bancários associados à rede MASTERCARD (“Limite Universal”) e (ii) adquirir bens nas lojas aderentes do grupo 
INDITEX em Portugal (os “Estabelecimentos INDITEX”), sendo a utilização neste caso efetuada mediante concessão de 
crédito fora da rede Mastercard (“Limite Inditex”). 5.2. A utilização do Cartão no estrangeiro está sujeita à legislação 
vigente no país em causa, não implicando o incumprimento dessa legislação por parte do Titular qualquer 
responsabilização para o EMISSOR. 
 
6. Limite 
6.1. O EMISSOR comunicará ao primeiro Titular os Limite Universal e Limite INDITEX descritos na Cláusula 5 que no 
conjunto correspondem ao montante total do crédito equivalente ao limite pecuniário global máximo de uso autorizado 
para transações e levantamentos a crédito. O reembolso do crédito utilizado e dos encargos convencionados reconstitui, 
na medida respetiva, a disponibilidade dos limites de crédito. 
 
6.2. Fica expressamente convencionado que o EMISSOR não autorizará a ultrapassagem de cada um dos limites de 
crédito atribuídos, ficando expressamente autorizado pelo Titular a efetuar todos os pagamentos a terceiros em resultado 
da utilização do Cartão que não excedam cada um dos referidos limites de crédito. No caso excecional de serem 
excedidos qualquer um dos referidos limites, o Titular obriga-se a pagar de imediato esse excesso, acrescido dos 
encargos mencionados no Anexo I, autorizando o EMISSOR a proceder ao correspondente débito na Conta de 
Domiciliação identificada na Cláusula 11. 
 
6.3. Entende-se como limites de crédito o valor máximo que o Titular poderá ficar a dever ao EMISSOR ao abrigo do 
Limite Universal e do Limite INDITEX, sendo o crédito disponível a diferença entre estes limites e as transações já 
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efetuadas e não pagas, quer já tenham sido ou não lançadas no extrato da Conta do Cartão a que se refere a Cláusula 
10.  
 
6.4. As operações de levantamento de dinheiro a crédito (cash advance) estão limitadas ao montante do crédito 
disponível ao abrigo do Limite Universal e ao máximo de 50% do montante correspondente ao Limite Universal 
concedido. Por razões de segurança, o valor máximo de levantamentos em ATM’s é de € 400 (quatrocentos euros) por 
dia em Portugal.  
 
6.5. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs anteriores, os pagamentos através da tecnologia contactless, de acordo com o 
procedimento descrito na Cláusula 7.7., são permitidos até um valor máximo de € 20 (vinte euros) por pagamento, e um 
valor total máximo de € 60 (sessenta euros) por dia, podendo estes limites ser revistos, pelo EMISSOR de acordo com 
o procedimento de alteração do Contrato previsto na Cláusula 22.  
 
6.6. O Primeiro Titular deverá informar os Titulares Adicionais sobre os limites de crédito, e articular com os mesmos a 
utilização dos respetivos cartões por forma a prevenir a não ultrapassagem de cada um dos limites estabelecidos nos 
termos dos pontos anteriores.  
 
6.7. O Titular pode, a qualquer momento e através de envio de comunicação nos termos permitidos na Cláusula 24, 
solicitar a alteração dos limites de crédito em vigor, reservando-se o EMISSOR no direito de a aprovar ou não, ou propor 
outro montante, comunicando tal decisão ao Titular. 
 
6.8. O EMISSOR pode, de igual modo, propor ao Titular, através dos mesmos meios de comunicação, a alteração dos 
limites constantes da presente Cláusula, cabendo ao Titular manifestar a respetiva aceitação expressa ou tácita, sendo 
para esse efeito aplicável o disposto na Cláusula 22 do Contrato, com exceção do prazo aplicável, que será de 30 (trinta) 
dias. 
 
7. Utilização do Cartão 
7.1. O Titular deverá proceder à ativação do Cartão para poder efetuar transações.  
 
7.2. Se quando o Titular receber do EMISSOR o Cartão físico não confirmar a sua ativação nos termos e prazo que forem 
indicados na carta que acompanha o Cartão, este fica automaticamente cancelado.  
 
7.3. O Titular deve assinar o cartão imediatamente após a sua receção e tomar as precauções adequadas para não 
tornar o PIN acessível a terceiros. O PIN é secreto e nunca deve ser guardado juntamente com o Cartão, mesmo que se 
encontre encriptado, e, em caso algum, deve ser revelado verbalmente ou através de serviços multimédia eletrónicos, 
tais como a Internet ou o correio eletrónico.  
 
7.4. Para realizar uma transação ou operação de pagamento de modo presencial, o Titular deve apresentar o Cartão, 
conferir a operação e assinar o talão ou, se for caso disso, introduzir e validar o PIN, guardar cópia do referido talão e 
provar a sua identidade se tal lhe for solicitado.  
 
7.5. Ao utilizar o Cartão em ambientes abertos, o Titular deve introduzir a identificação e o PIN e seguir as indicações do 
serviço de pagamentos utilizado para o efeito. Ao utilizar o Cartão com recurso a dispositivos eletrónicos, o Titular deve 
adotar as medidas descritas na Cláusula 24.5. 
 
7.6. Na eventualidade de transações realizadas pelo telefone ou utilização deste meio para outros fins relacionados com 
o Cartão, o Titular autoriza o EMISSOR a gravar, exclusivamente com finalidade de segurança, as conversas telefónicas 
mantidas ou conservar o suporte ou registo magnético correspondente.  
 
7.7. O Cartão pode também ser utilizado para pagamento com a tecnologia contactless, a qual permite a realização de 
pagamentos mediante simples aproximação do Cartão no terminal de pagamento automático, sem necessidade de 
introdução do Cartão no terminal ou inserção do PIN a ele associado.  
 
7.8. Uma transação ou operação de pagamento só se considera autorizada se o Titular consentir previamente na sua 
execução. O consentimento do Titular consubstancia uma ordem de pagamento e deve ser dado por uma das formas 
previstas nos n.ºs anteriores. 
 
7.9. A ordem de pagamento dada nos termos dos n.ºs anteriores tem-se por recebida pelo EMISSOR no final do dia em 
que a mesma tenha sido transmitida pelo ordenante, salvo se tal não corresponder a um dia útil. Neste caso, a ordem de 
pagamento considera-se recebida no dia útil seguinte. As ordens de pagamento efetuadas a partir das 15 (quinze) horas 
de determinado dia útil considerar-se-ão dadas no dia útil imediatamente subsequente.  
 
7.10. Após a receção de uma ordem de pagamento, o montante objeto da operação será creditado na conta do prestador 
de serviços de pagamento do beneficiário até ao final do primeiro dia útil seguinte, podendo este prazo ser prorrogado 
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por mais um dia no caso de operações de pagamento emitidas em suporte de papel. No caso de operações de pagamento 
intracomunitárias envolvendo conversão de moeda, o prazo para crédito na conta do prestador de serviços de pagamento 
do beneficiário pode ir até 4 (quatro) dias úteis a contar do momento da receção.  
 
7.11. A realização de transações nos termos da presente Cláusula equivale a ordens de pagamento dadas pelo Titular 
ao EMISSOR, as quais, sendo cumpridas por este, implicarão para o Titular a obrigação de reembolso a título de capital 
do valor pago, acrescido de juros, taxas e outras despesas, a liquidar nas condições constantes do Contrato.  
 
7.12. O EMISSOR poderá recusar o pagamento em qualquer operação, por razões que atendam à proteção do Titular 
ou que se relacionem com o Sistema Internacional de autorizações de pagamentos. 
 
7.13. O EMISSOR poderá ainda, por razões de funcionamento da rede MASTERCARD, reter o Cartão uma vez 
introduzido em ATMs.  
 
7.14. Em ambos os casos referidos nos nºs 7.12. e 7.13., o EMISSOR informará o Titular das razões que motivaram a 
recusa do pagamento ou a retenção do Cartão.  
 
8. Montante das operações 
O Titular do Cartão aceita como justificação do montante das transações e da dívida delas resultante aquele que se 
expressa no talão assinado pelo mesmo, ou no registo conservado em suporte eletrónico correspondente, servindo tais 
documentos como meio de débito e meio de prova em caso de necessidade. 
 
9. Devoluções 
9.1. Sempre que haja lugar a estorno do valor das transações, por devolução de compras realizadas através do Cartão, 
o mesmo será refletido a crédito na Conta do Cartão.  
 
9.2. Sempre que haja lugar a estorno do valor das transações, por devolução de compras realizadas nos 
Estabelecimentos INDITEX através da opção Pagamento em 3 Meses, referida na Cláusula 12., o mesmo será refletido 
a crédito na Conta do Cartão, da seguinte forma: (a) no caso de devolução integral de compras são estornadas as 
prestações pagas e anuladas as prestações vincendas; (b) no caso de devolução parcial de compras pagas são 
estornadas as prestações pagas, no montante proporcional à compra devolvida e redistribuído o valor vincendo em 
prestações iguais.  
 
9.3. Em caso de devolução, sem troca, de qualquer compra relativamente à qual tenha incidido qualquer oferta ou 
bonificação, e em resultado das quais deva ser creditado na respetiva Conta do Cartão algum montante (“cash back”), 
tal crédito será acompanhado pelo correspondente débito na respetiva Conta do Cartão dos montantes correspondentes 
a tais oferta ou bonificações. 
 
10. Conta do Cartão, saldos e envio de extratos 
10.1. Ao Primeiro Titular será aberta uma conta do cartão no EMISSOR, onde serão registados as dívidas e créditos que 
correspondam às operações de pagamento efetuadas, bem como juros, comissões, despesas e outros encargos (“Conta 
do Cartão”). 
 
10.2. O EMISSOR remeterá mensal e gratuitamente ao Titular um extrato único da Conta do Cartão. 
 
10.3. Além de outras informações exigidas nos termos da legislação e regulamentação em vigor, em particular o Aviso 
10/2014 do Banco de Portugal, o extrato identificará o saldo pendente, cada operação 
de pagamento e respetivo beneficiário ou ordenante (consoante o caso), o montante das operações na moeda em que 
foi debitado ou creditado no Cartão, o montante dos encargos suportados pelo Titular com cada operação e respetiva 
discriminação e a data-valor do débito ou crédito (consoante o caso). 
 
10.4. O extrato constitui o documento de dívida do EMISSOR e considera-se exato se não for recebida reclamação 
escrita, devidamente acompanhada dos documentos necessários à fundamentação nos termos do n.º 10.8.  
 
10.5. No caso de utilizações que envolvam moeda estrangeira, o extrato da Conta do Cartão evidenciará o valor da 
operação em moeda estrangeira e o respetivo contravalor em Euros, a taxa de câmbio aplicável e, se for caso disso, as 
comissões e outros encargos aplicados. 
 
10.6. O extrato poderá ser enviado ao Titular em formato digital (ficheiro informático) ou em suporte papel, respetivamente 
para o endereço eletrónico ou o endereço postal, fornecidos pelo Titular.  
 
10.7. Sem prejuízo do disposto no n.º anterior, o EMISSOR, por solicitação expressa do Titular, poderá enviar ao Titular 
o extrato mensal em suporte papel. 
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10.8. O Titular deve conferir todos os dados constantes do extrato, designadamente com vista ao exercício atempado 
dos direitos previstos no Contrato relativamente a operações de pagamento irregulares, não autorizadas ou 
incorretamente executadas. 
 
11. Domiciliação de pagamentos 
11.1. O EMISSOR debitará mensalmente na conta de depósitos à ordem indicada pelo Primeiro Titular (a “Conta de 
Domiciliação”) o montante constante do extrato da Conta do Cartão enviado nos termos da Cláusula anterior e 
correspondente ao saldo a pagar segundo a modalidade de reembolso aplicável, assim como os gastos derivados da 
emissão e utilização de cartões, se for caso disso, devendo o Primeiro Titular para o efeito emitir a necessária Autorização 
de Débito Direto (a “ADD”).  
 
11.2. Nos termos da ADD referida no ponto anterior, o Titular autoriza o EMISSOR a efetuar a cobrança de todas as 
quantias e encargos emergentes e previstos no Contrato, através do denominado Sistema de Débitos Diretos (“SDD”). 
 
11.3. A adesão ao SDD confere ao Titular os direitos e obrigações previstos legal e regulamentarmente, designadamente: 
(i) livremente aceitar ou recusar que as cobranças relativas ao Contrato sejam efetuadas pelo SDD, podendo a todo o 
tempo, cancelar a autorização de débito direto, através das Instituições de Crédito Depositárias ou do Sistema de 
Multibanco; (ii) anular, junto da sua Instituição de Crédito, e no prazo e sujeito às condições por esta conferidas, qualquer 
débito efetuado através do SDD; (iii) ser informado dos elementos identificadores das autorizações de débito em conta, 
designadamente os n.ºs atribuídos à autorização e à identificação da entidade credora; (iv) não serem apresentados à 
cobrança quaisquer valores decorrentes da celebração, renúncia ou execução do Contrato legalmente sujeito a período 
de reflexão antes de decorrido o referido período, exceto se a ele tiver expressamente renunciado; (v) que a entidade 
credora cancele as autorizações relativas ao Contrato sempre que a sua execução haja, por qualquer forma cessado ou 
tenha sido revogado durante o período de reflexão.  
 
11.4. Caso o Titular cancele ou modifique a ADD, ou anule qualquer débito efetuado pelo EMISSOR, obriga-se a efetuar 
de imediato o pagamento da prestação ou prestações não cobradas sobre as quais incidirá a respetiva «Comissão por 
atraso no pagamento das prestações» prevista no Preçário. 
 
11.5. Caso o Titular revogue/cancele a referida ADD, o cancelamento apenas impede débitos futuros, não fazendo cessar 
a relação contratual entre ele e o EMISSOR, sem prejuízo do que se encontra disposto em matéria de incumprimento 
contratual. 
 
11.6. No caso de débito direto por cobrar, o EMISSOR, reserva-se o direito de apresentar novamente tais Débitos, com 
a mesma quantia ou com uma quantia corrigida. 
 
11.7. Qualquer revogação ou alteração da conta de débito implicará a assinatura de uma nova ADD. 
 
11.8. O Titular reconhece ainda o seu dever de manter provisionada a Conta de Domiciliação de Pagamentos à qual 
serão efetuados os débitos. 
 
12. Reembolso 
12.1. O reembolso deverá, por defeito, ser realizado em prestações mensais correspondentes a pelo menos 1% (um por 
cento) do capital que em cada momento se encontre em dívida, acrescidas de juros, comissões e impostos, com uma 
prestação mínima de € 5 (cinco euros) por cada um dos Limites Universal e INDITEX, (Opção Mínimo Mensal 
Obrigatório). 
 
12.2. O Titular poderá optar pelo pagamento de montantes superiores à Opção Mínimo Mensal Obrigatório, devendo 
para esse efeito comunicar a opção ao EMISSOR ou ativá-la através do website www.affinitycard.pt com uma 
antecedência mínima de 3 (três) dias sobre a data de emissão do extrato. 
 
12.3. Independentemente da modalidade de pagamento em vigor, o Titular pode, a todo o tempo, proceder ao reembolso 
antecipado, parcial ou total. 
 
12.4. O reembolso antecipado de valores superiores aos contemplados na Opção Mínimo Mensal Obrigatório dá lugar à 
redução do custo total do crédito por via da redução dos juros e dos encargos do período remanescente. 
 
12.5. Em caso de insuficiência de provisão da Conta de Domiciliação de Pagamentos, na data limite de pagamento, para 
suportar o débito da prestação na data do respetivo vencimento, pelo montante ativado pelo Titular nos termos do ponto 
anterior, o montante que permanecer em dívida ficará sujeito à cobrança de juros remuneratórios e moratórios nos termos 
do Contrato. 
 



CC_Affinity_V25-052019 (0800_cc_12042019_005)    

 

12.6. A liquidação será efetuada sobre o saldo que reflete a Conta do Cartão e é imputável proporcionalmente à 
percentagem do montante utilizado no âmbito de cada um dos limites e regulariza em primeiro lugar os valores vencidos 
e não pagos, liquidando sucessivamente juros, comissões e outros encargos, impostos, taxas, despesas e capital. 
 
12.7. A data-valor que o EMISSOR aplicará às transações realizadas com o Cartão será a data da transação. 
 
12.8. Em cada compra realizada nos Estabelecimentos INDITEX de montante igual ou superior a € 100 (cem euros) e 
no momento da transação, o Titular poderá ativar a opção Pagamento em 3 Meses sem Juros, de acordo com o qual 
o correspondente montante se amortizará em 3 (três) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem juros. 
 
13. Taxa de Juro, TAEG, Encargos e Taxa de câmbio 
 
13.1. O capital sucessivamente em dívida vence juros remuneratórios à taxa nominal (“TAN”) fixa de 13,964 %. Os juros 
serão contados dia a dia e calculados com base em 360 dias de calendário e assumindo meses de 30 (trinta) dias, 
debitados mensalmente e arredondados à milésima.  
 
13.2. A Taxa Anual de Encargos Efetiva Global (T.A.E.G.), equivalente ao custo total do crédito para o Titular, expresso 
em percentagem anual do montante total do crédito, calculado nos termos do Decreto-Lei n.º 133/2009, de 02 de Junho 
(na sua redação em vigor), corresponde a 15,6 %. [Exemplo representativo da TAEG: Para um limite de crédito de € 
1.500 utilizado integral e imediatamente, reembolsado em 12 prestações constantes e mensais a uma taxa de juro anual 
nominal (TAN) de 14,267 %. Inclui os seguintes encargos: imposto de selo de utilização do crédito calculado sobre o 
saldo médio diário em dívida e imposto de selo sobre juros, às taxas legais em vigor a 01/04/2018. (Custo Total do 
Crédito: € 119,46 €). 
 
13.3. O EMISSOR e o Titular acordam que, no caso de, à data de aceitação do crédito, a TAEG dever ser inferior à 
indicada no nº anterior, por efeito da fixação trimestral pelo Banco de Portugal das taxas máximas, o EMISSOR informará, 
naquela comunicação, a TAEG menor que passará a ser aplicada.  
 
13.4. Como contrapartida da prestação dos serviços e repercussão de encargos por si suportados no âmbito do Contrato, 
o EMISSOR poderá cobrar as comissões e despesas previstas no [Anexo I] ao Contrato. O Preçário completo e 
atualizado, elaborado nos termos do Aviso nº 8/2009 do Banco de Portugal, está disponível nas instalações do EMISSOR 
e em www.bbvacf.pt, e poderá ser enviado através de e-mail para serviços.pt@bbvacf.pt, Assunto: PRECARIO. 
 
13.5. A taxa de juro e as comissões previstas no Contrato poderão ser alteradas pelo EMISSOR sempre que ocorram 
variações de mercado ou se verifiquem outras razões atendíveis, nomeadamente, alterações legislativas ou alterações 
nas regras prudenciais a que este se encontra sujeito, incluindo a alteração às taxas máximas aplicáveis aos contratos 
de crédito nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 133/2009, de 2 de junho, conforme divulgadas pelo 
Banco de Portugal. A alteração será comunicada ao Titular de imediato, por escrito ou noutro suporte duradouro com um 
prazo de pré-aviso de 90 (noventa) dias, durante o qual o Titular poderá resolver o Contrato com fundamento na 
alteração, em para o efeito lhe ser cobrada qualquer comissão. A alteração produzirá efeitos no período de contagem de 
juros imediatamente seguinte ao termo do prazo de exercício do mencionado direito de resolução. O EMISSOR deverá 
restabelecer a taxa de juro e as comissões anteriormente aplicáveis, comunicando-a ao Titular, sempre que os factos 
justificativos da alteração deixem de se verificar. 
 
13.6. O Cartão não tem anuidade. 
 
13.7. Todas as operações que não sejam efetuadas em Euros serão convertidas para Euros aplicando a taxa de câmbio 
vigente para a divisa de que se trate, praticada pela MASTERCARD à data da liquidação pelos Centros Internacionais 
de compensação existentes. Sobre cada operação efetuada ou processada fora da zona Euro incidirá ainda a taxa de 
processamento – I.P.F. (International Processing Fee) no montante indicado no Anexo I. 
 
13.8. Para os efeitos do Contrato, considera-se Euro a moeda com curso legal nos Estados Membros da União Europeia 
que a cada momento a adotem como moeda oficial nos termos do disposto no Tratado da União Europeia e do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, ou nos tratados que os venham a substituir. 
 
13.9. As alterações das taxas de juro, câmbio, comissões ou despesas que sejam mais favoráveis ao Titular podem ser 
aplicadas sem pré-aviso. 
 
14. Mora no Cumprimento 
14.1. Em caso de mora no cumprimento das obrigações de reembolso de capital, seguro, impostos, comissões ou outras 
despesas ou encargos previstas no Contrato, vencer-se-ão, desde a data do respetivo vencimento, juros moratórios 
correspondentes à taxa de juros remuneratórios então vigente acrescida de uma sobretaxa de 3% (três por cento) e dos 
respetivos impostos. 
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14.2. O EMISSOR poderá capitalizar os juros vencidos por períodos iguais ou superiores a um mês, sem necessidade 
de notificação do Titular para o efeito.  
 
14.3. Pela recuperação de valores em dívida, o EMISSOR cobrará uma única vez, por cada prestação vencida e não 
paga, uma comissão correspondente a 4% do valor da prestação vencida e não paga, podendo o EMISSOR cobrar um 
valor mínimo de € 12,00 (doze euros), e encontrando-se vinculado a um valor máximo de € 150,00 (cento e cinquenta 
euros). 
 
14.4. Os valores mínimos e máximos da comissão prevista no n.º anterior são anualmente atualizados de acordo com o 
índice de preços ao consumidor, mediante portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e 
da economia, a publicar até 30 de Novembro do ano anterior, não carecendo tais atualizações de ser notificadas pelo 
EMISSOR ao Titular.  
 
14.5. O EMISSOR não procederá à cobrança de quaisquer juros ou comissões adicionais em conexão com a mora por 
parte do Titular, além dos previstos na presente Cláusula e da imputação de despesas de cobrança documentadas e que 
sejam incorridas perante terceiros.  
 
14.6. Em caso de mora ou incumprimento de uma prestação relativa a modalidade de pagamento integral (100%) ou 
outra modalidade de pagamento acordada no Contrato, o EMISSOR reserva-se o direito de alterar a modalidade de 
pagamento para o valor mínimo a pagar pelo Titular. 
 
14.7. O Titular autoriza o EMISSOR a comunicar a situação de incumprimento às demais instituições de crédito ou a 
entidades que procedam, sob regime de segredo, à centralização de riscos de crédito, designadamente, ao Banco de 
Portugal e à Credinformações. 
 
15. Validade e Bloqueio do Cartão 
15.1. O direito de utilização do Cartão caduca na data de validade que se encontra impressa no mesmo, não podendo 
ser utilizado posteriormente a tal data. 
 
15.2. O direito de utilização do Cartão caduca igualmente no caso de morte, interdição ou inabilitação do Titular, devendo, 
nestes casos, os respetivos herdeiros ou representantes proceder de imediato à sua restituição ao EMISSOR. 
 
15.3. O EMISSOR, no termo do prazo de validade do Cartão, pode proceder à respetiva renovação desde que o Titular, 
até aos 60 (sessenta) dias que o antecedem, não comunique ao EMISSOR o desejo de não renovação, podendo o 
período de validade ser alterado pelo EMISSOR, se a alteração não acarretar encargos adicionais para o Titular. 
 
15.4. Em caso de inatividade prolongada do Cartão, o EMISSOR poderá reduzir os limites de crédito previamente 
estabelecidos. 
 
15.5. O EMISSOR pode solicitar a restituição dos Cartões, inibir ou bloquear a utilização do Cartão e/ou de alguma das 
suas facilidades ou serviços associados, por motivos objetivamente fundamentados, que se relacionem com uma das 
seguintes situações: (a) se o Contrato cessar, por qualquer forma, os seus efeitos; (b) se tiver conhecimento de qualquer 
uso não autorizado do Cartão; (c) por fundadas razões de segurança, nomeadamente, se o EMISSOR tiver conhecimento 
ou suspeitar que ocorreu a perda, extravio, roubo, furto, e apropriação ou utilização abusiva do Cartão; (d) em caso de 
aumento significativo do risco de o Titular não cumprir as suas responsabilidades de pagamento ao abrigo do Contrato, 
designadamente se (i) forem falsas, incorretas ou omissas as informações prestadas pelo Titular relativamente a aspetos 
relevantes; (ii) o Titular estiver em situação económica difícil, incluindo a que seja indiciada pelo incumprimento de 
obrigações contraídas junto do EMISSOR ou de outras instituições financeiras; (iii) o Titular se encontrar inibido de usar 
cheques; (iv) serem canceladas a Conta de Domiciliação de Pagamentos ou a autorização de débito em conta; (v) se 
verificar um incumprimento grave ou reiterado pelo Titular das obrigações decorrentes do Contrato.  
 
15.6. Verificada alguma circunstância que objetivamente se enquadre num dos casos previstos no n.º anterior, o 
EMISSOR, se a tal não se opuserem razões de segurança ou disposições legais aplicáveis, informará o Titular da 
situação objetiva que justifica o bloqueio do Cartão. A informação relativa às razões do bloqueio será prestada ao Titular, 
sempre que possível, antes do bloqueio ou imediatamente após a sua efetivação.  
 
16. Prazo, Denúncia, Resolução e Cessação do Contrato 
16.1. O Contrato é celebrado por tempo indeterminado. 
 
16.2. O Contrato pode ser denunciado por qualquer uma das Partes, a todo o momento, mediante comunicação em papel 
ou de outro suporte duradouro, com a antecedência mínima de 1 (um) mês ou 2 (dois) meses, consoante a denúncia 
seja, respetivamente, da iniciativa do Primeiro Titular ou do EMISSOR. 
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16.3. A denúncia por iniciativa do Primeiro Titular será realizada sem encargos, mantendo-se este obrigado a proceder 
à liquidação do saldo em dívida e devolução ao EMISSOR do respetivo Cartão, bem como dos Cartões dos Titulares 
Adicionais, sem prejuízo do EMISSOR poder proceder ao seu cancelamento logo que receba a comunicação de 
denúncia. 
 
16.4. A simples devolução do Cartão, por qualquer dos Titulares, não prejudica a vigência do Contrato, nem exonera o 
Primeiro Titular das responsabilidades decorrentes do mesmo, sem prejuízo do EMISSOR proceder ao cancelamento do 
Cartão devolvido.  
 
16.5. A denúncia por parte do Primeiro Titular terá eficácia imediata, ou seja, sem observância do período de pré-aviso 
de 30 (trinta) dias supra referido, se for acompanhada da devolução de todos os Cartões dos Titulares existentes e da 
liquidação do saldo em dívida. 
 
16.6. A denúncia do Contrato, quer por iniciativa do EMISSOR quer do Primeiro Titular, não exonera o Primeiro Titular 
do pagamento do saldo em dívida que venha a ser registado pelo EMISSOR, na sequência de transações realizadas 
pelos Titulares e que só venham a ser do conhecimento do EMISSOR em data posterior. 
 
16.7. O EMISSOR poderá resolver o Contrato e exigir o pagamento imediato dos montantes em dívida se o Titular faltar 
ao pagamento de duas prestações sucessivas que exceda 10% (dez por cento) do montante total do crédito e não 
proceder ao pagamento das prestações em atraso no prazo de 15 (quinze) dias. 
 
16.8. O EMISSOR poderá ainda exercer os direitos previstos no n.º anterior sempre que ocorra qualquer outra situação 
que nos termos da lei confira o direito de resolução do Contrato ou de invocar a perda do benefício do prazo ao EMISSOR, 
bem como sempre que (i) o cliente viole reiteradamente os limites de crédito e as condições de pagamento fixadas; (ii) 
faça um uso abusivo ou ilícito da conta ou dos meios destinados a movimentá-la; (iii) não preste cooperação ao EMISSOR 
no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor em matéria de prevenção de branqueamento de capitais e 
financiamento ao terrorismo, nomeadamente se se recusar a prestar informação atualizada sobre os seus elementos de 
identificação; (iv) por negligência grave ou dolo grosseiro tenha provocado dano ao EMISSOR ou qualquer outro operador 
ou interveniente nas operações de pagamento ou crédito; (v) seja declarado insolvente, inabilitado ou interdito. 
 
16.9. Extinto o Contrato por qualquer causa, o EMISSOR cancelará o Cartão e o Titular deverá proceder, de imediato, à 
sua restituição, mantendo-se responsável por todas as dívidas e encargos resultantes da sua utilização, nos mesmos 
termos em que o era anteriormente.  
 
17. Comunicação de operações de pagamento não autorizadas ou incorretamente executadas 
O Titular tem o direito de obter do EMISSOR a retificação de uma operação de pagamento não autorizada ou 
incorretamente executada que dê origem a uma reclamação, nomeadamente de acordo com o disposto na Cláusula 20, 
se comunicar a operação ao EMISSOR logo que dela tenha conhecimento e sem atraso injustificado, e dentro de um 
prazo nunca superior a 13 (treze) meses a contar da data do débito. 
 
18. Responsabilidade do EMISSOR em caso de operações de pagamento não autorizadas 
18.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 17, o EMISSOR obriga-se a reembolsar imediatamente o Titular do montante 
da operação de pagamento não autorizada após ter tido conhecimento da mesma ou após esta lhe ter sido comunicada 
e, em todo o caso, o mais tardar até ao final do primeiro dia útil seguinte àquele conhecimento ou comunicação. 
 
18.2. O EMISSOR não está obrigado ao reembolso no prazo previsto no n.º anterior se tiver motivos razoáveis para 
suspeitar de atuação fraudulenta do Titular e comunicar por escrito esses motivos às autoridades judiciárias. 
 
18.3. Sempre que haja lugar ao reembolso do Titular, o EMISSOR deve assegurar que a data-valor do crédito não é 
posterior à data em que o montante foi debitado. Se for caso disso, o EMISSOR deverá repor a Conta Cartão na situação 
em que estaria se a operação de pagamento não autorizada não tivesse sido executada. 
 
18.4. Sempre que o Titular não seja imediatamente reembolsado pelo EMISSOR nos termos desta Cláusula, e não 
tenham sido detetados motivos razoáveis que constituam fundamento válido de suspeita de fraude, ou essa suspeita não 
tenha sido comunicada à autoridade judiciária pelo EMISSOR nos termos legais, são devidos ao Titular juros moratórios, 
contados dia a dia desde a data em que o Titular tenha negado que autorizou a operação de pagamento executada, até 
à data do reembolso efetivo da mesma, calculados à taxa legal, acrescida de 10 (dez) pontos percentuais, sem prejuízo 
do direito à indemnização suplementar a que haja lugar. 
 
19. Medidas de Segurança / Responsabilidade do Titular em caso de operação de pagamento não autorizada 
19.1. O Titular obriga-se a conservar e utilizar corretamente o Cartão, assinando-o manualmente no momento da sua 
entrega e receção, bem como a manter secreto o PIN atribuído, assim como manter a diligência devida na guarda e 
utilização do mesmo. 
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19.2. O Titular obriga-se a adotar todas as medidas adequadas a garantir a segurança do Cartão de modo a não permitir 
a sua utilização por terceiros, incluindo através da preservação da segurança das credenciais de segurança 
personalizadas, e cumprindo o disposto na Cláusula 24.5.  
 
19.3. Em casos de perda, extravio, falsificação, roubo, furto ou abusiva, indevida e/ou incorreta utilização do cartão, 
registos no extrato da Conta do Cartão de transações não autorizadas ou de quaisquer outros erros ou irregularidades 
na sua utilização, logo que de tais factos tome conhecimento, deverá o Titular comunicar ao EMISSOR a ocorrência, de 
imediato, e transmitir todas as informações que possua e que possam de qualquer modo ser utilizadas pelo EMISSOR 
no apuramento dos factos e na regularização das respetivas situações, por via telefónica ou outra mais expedita. 
 
19.4. A comunicação a que se refere o ponto anterior deverá ser efetuada para os seguintes contactos, disponíveis 24 
(vinte e quatro) horas: Em Portugal: 800 500 108. No estrangeiro: 00 351 800 500 108. 
 
19.5. Todas as comunicações telefónicas efetuadas nos termos dos n.ºs anteriores devem ser objeto de confirmação 
escrita e detalhada, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes para o endereço: DEPARTAMENTO DE CARTÕES, BBVA, 
Instituição Financeira de Crédito, S.A. com morada na Av. D. João II, nº 35 F/G/H, 2º piso – Edifício Infante, Parque das 
Nações, 1990 – 083 LISBOA e/ou para o endereço de correio eletrónico: affinitycard@bbvacf.pt. 
 
19.6. Todos os casos de falsificação, roubo ou furto do Cartão deverão ser prontamente participados às autoridades 
policiais competentes, devendo o Titular apresentar ao EMISSOR a cópia ou certidão da respetiva participação. 
 
19.7. O EMISSOR providenciará a inibição do uso do Cartão logo que receba a notificação referida no n.º 19.3., podendo 
cobrar os encargos previstos no Anexo I. 
 
19.8. Em derrogação ao disposto na Cláusula 18, o Titular deve suportar as perdas relativas às operações de pagamento 
não autorizadas resultantes da utilização do Cartão perdido, furtado, roubado ou da respetiva apropriação abusiva, dentro 
dos limites do Cartão, até ao máximo de € 50 (cinquenta euros). 
 
19.9. O disposto no nº anterior não se aplica caso (i) a perda, o furto, o roubo ou a apropriação abusiva do Cartão não 
pudesse ser detetada pelo Titular antes da realização de um pagamento; (ii) a perda tiver sido causada por atos ou 
omissões de um trabalhador, de um agente ou de uma sucursal do EMISSOR ou de uma entidade à qual as suas 
atividades tenham sido subcontratadas. 
19.10. O Titular suporta todas as perdas resultantes de operações de pagamento não autorizadas, se aquelas forem 
devidas a atuação fraudulenta ou ao incumprimento deliberado de uma ou mais das obrigações previstas nos n.ºs 19.1 
a 19.7, caso em que não são aplicáveis os limites referidos no n.º 19.8. 
 
19.11. Havendo negligência grosseira do Titular, este suporta as perdas resultantes de operações de pagamento não 
autorizadas até aos limites do Cartão, ainda que superiores a € 50 (cinquenta euros). 
 
19.12. Se o EMISSOR não exigir a autenticação forte do Titular, este não deve suportar quaisquer perdas elativas a 
operação de pagamento não autorizada, que se tenha devido à indisponibilidade desse método e identificação, salvo se 
tiver agido fraudulentamente. 
 
19.13. Após ter procedido à comunicação a que se refere o n.º 19.3, o ordenante não deve suportar quaisquer 
consequências financeiras resultantes da utilização do Cartão perdido, furtado, roubado ou abusivamente apropriado, 
salvo em caso de atuação fraudulenta.  
 
19.14. Quaisquer incidentes e questões que possam suscitar-se entre o Titular e estabelecimentos comerciais ou 
prestadores de serviços, decorrentes dos contratos de compra e venda ou de prestações de serviços celebrados pelo 
Titular com esses estabelecimentos, deverão ser resolvidas entre estes.  
 
19.15. A impossibilidade do uso do Cartão ou a demora que possa ser provocada por acidente, falha mecânica ou 
qualquer outra contingência, que afete os dispositivos em que o Cartão possa ser utilizado, apenas determinará 
responsabilidade para o EMISSOR, na medida em que lhe seja imputável. 
 
20. Responsabilidade do EMISSOR pela não execução, execução incorreta ou execução tardia de ordens de 
pagamento 
 
20.1. Cabe ao EMISSOR, sem prejuízo do disposto nas Cláusulas anteriores, a responsabilidade pela execução correta 
da operação de pagamento perante o Titular. 
 
20.2. Se o EMISSOR demonstrar ao Titular e, se for caso disso, ao prestador de serviços de pagamento do beneficiário 
que este último recebeu o montante, da operação de pagamento dentro do prazo legal, cabe a este a responsabilidade 
pela execução correta da operação de pagamento perante o beneficiário. 
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20.3. Caso a responsabilidade caiba ao EMISSOR nos termos desta Cláusula, este reembolsa o Titular, sem atraso 
injustificado, do montante da operação de pagamento não executada ou incorretamente executada e, se for caso disso, 
repõe a Conta Cartão na situação em que estaria se não tivesse ocorrido a execução incorreta da operação de 
pagamento. 
 
20.4. A data-valor do crédito na Conta Cartão não pode ser posterior à data em que o montante foi debitado.  
 
20.5. No caso de uma operação de pagamento não executada ou incorretamente executada, o EMISSOR, 
independentemente da responsabilidade ser ou não por este incorrida, envidará imediatamente esforços para rastrear a 
operação de pagamento e comunica ao Titular os resultados obtidos, sem encargos. 
 
20.6. O EMISSOR é responsável perante o Titular por quaisquer encargos cuja responsabilidade lhe caiba e por 
quaisquer juros a que este esteja sujeito em consequência da não execução ou da execução incorreta, incluindo a 
execução tardia, da operação de pagamento.  
 
21. Força Maior 
Nenhuma das partes é responsável em caso de circunstâncias anormais e imprevisíveis alheias à vontade da parte que 
as invoca, se as respetivas consequências não tivessem podido ser evitadas apesar de todos os esforços desenvolvidos 
ou caso tenha decorrido do cumprimento de obrigações legais pelo EMISSOR, nomeadamente as relacionadas com a 
prevenção do branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. 
 
22. Alteração das condições 
22.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 13, quaisquer outras alterações ao Contrato serão propostas pelo EMISSOR 
ao Titular, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias relativamente à data em que entrarão em vigor.  
 
22.2. O EMISSOR comunicará ao Titular as alterações mencionadas no n.º anterior em suporte de papel ou em qualquer 
outro suporte duradouro, designadamente através de mensagem no extrato mensal.  
 
22.3. Fica expressamente convencionado que se considera que este aceita tacitamente as alterações propostas pelo 
EMISSOR, salvo se, antes da entrada em vigor das alterações propostas, o Titular notificar o EMISSOR de que não as 
aceita. 
 
22.4. A utilização do Cartão, ou de outros cartões que sejam disponibilizados ao Titular no contexto das alterações 
propostas, após a receção da mencionada proposta de alteração, mas antes de decorrido o prazo mencionado no n.º 
22.1, constitui presunção da aceitação das alterações contratuais em causa.  
 
22.5. Caso não aceite as modificações propostas, o Titular poderá resolver imediatamente e sem encargos o Contrato, 
desde que o comunique ao EMISSOR antes da entrada em vigor das alterações propostas e proceda à imediata 
devolução do Cartão.  
 
22.6. A resolução por iniciativa do Titular será realizada sem prejuízo de este se manter obrigado a proceder à liquidação 
do saldo em dívida e devolução ao EMISSOR do respetivo Cartão, bem como dos Cartões dos Titulares Adicionais, bem 
como sem prejuízo do EMISSOR poder proceder ao seu cancelamento logo que receba a comunicação de denúncia. 
 
22.7. No contexto de uma cessação da relação protocolar entre o EMISSOR e os Estabelecimentos Inditex, o EMISSOR 
poderá notificar o Titular, de modo expedito e, na medida do possível, cumprindo o prazo descrito no n.º 22.1, das 
alterações no Contrato que sejam estritamente necessárias e proporcionais para o adaptar ao fim da vigência da parceria, 
podendo nesse contexto cancelar o Cartão 
e proceder ao envio de um novo Cartão que o substitua, mantendo para o Titular, parcial ou integralmente, as funções 
do anterior.  
 
22.8. Caso não aceite as modificações propostas nos termos do n.º anterior, o Titular não deverá ativar o novo cartão de 
substituição, podendo resolver imediatamente e sem encargos o Contrato, nos termos do disposto no n.º 22.5.  
 
23. Seguros  
 
23.1. Em caso de adesão a um seguro de proteção ao crédito por parte do Titular, as participações de sinistro não 
suspendem o cumprimento das obrigações do Contrato.  
 
23.2. Caso o Titular adira a um seguro de proteção ao crédito associado ao Contrato, e em caso de não pagamento do 
prémio acordado com a respetiva seguradora, ou em caso de não pagamento do montante correspondente ao prémio 
devido pelo EMISSOR à seguradora na proporção da respetiva cobertura, o Titular autoriza desde já a seguradora a 
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transmitir a informação sobre o não pagamento ao EMISSOR, bem como autoriza este último a substituí-lo no pagamento 
do prémio ou do montante correspondente ao prémio.  
 
23.3. Verificando-se a situação descrita no n.º anterior, o valor pago pelo EMISSOR em substituição do Titular será 
debitado no Limite Universal associado ao Cartão; caso o Limite Universal venha a ser excedido em resultado do débito 
do valor do prémio ou do montante correspondente ao prémio, o EMISSOR pode autorizar o respetivo aumento 
temporário, na medida do que for necessário para assegurar tal pagamento, sendo aplicáveis todos os termos e 
condições previstos no Contrato; o Limite 
Universal que tenha sido aumentado nos termos deste n.º deverá ser reduzido para o valor inicialmente acordado, à 
medida que o Titular reembolse ao EMISSOR os montantes correspondentes ao valor em que se consubstanciou esse 
aumento. 
 
23.4. O Titular autoriza o EMISSOR a debitar imediatamente a Conta de Domiciliação relativamente a quaisquer 
montantes que tenham sido debitados no Limite Universal nos termos do n.º anterior, com vista a assegurar o pagamento 
do prémio ou dos montantes correspondentes ao prémio respeitantes ao seguro de proteção ao crédito. 
 
23.5. A cessação do Contrato por qualquer causa implica a automática cessação dos contratos de seguro que se 
encontrem a ele associados. 
 
24. Comunicações 
24.1. As comunicações que o EMISSOR envie ao Titular, nos termos do Contrato, poderão ser efetuadas através de 
correio simples, SMS ou correio eletrónico, serão integralmente efetuadas em língua portuguesa e remetidas para os 
endereços indicados pelo Titular, que se obriga a mantê-los atualizados. A morada facultada pelo Titular, para efeitos de 
qualquer comunicação, incluindo citação ou notificação judicial, considera-se ser o domicílio convencionado. As 
comunicações que o Titular dirija ao EMISSOR, no âmbito do Contrato, serão remetidas para o seguinte endereço: 
DEPARTAMENTO DE CARTÕES, BBVA, Instituição Financeira de Crédito, S.A. com morada na Av. D. João II, nº 35 
F/G/H, 2º piso – Edifício Infante, Parque das Nações, 1990 – 083 LISBOA, e/ou para o endereço de correio 
eletrónico:affinitycard@bbvacf.pt. 
 
24.2. O Titular pode contactar o EMISSOR, ou um seu representante, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para o telefone 
que figura no verso do Cartão, designadamente: 800 500 108.  
 
24.3. Caso o Titular opte pela disponibilização e envio das comunicações do EMISSOR, designadamente os extratos da 
Conta Cartão, para o seu endereço de correio eletrónico, em substituição da via postal, fica expressamente 
convencionado que compete exclusivamente ao Titular zelar pela permanente atualização e bom funcionamento do 
endereço eletrónico indicado. 
 
24.4. O Titular autoriza o EMISSOR a efetuar a gravação, o registo e arquivo de todas as suas comunicações, 
independentemente do seu suporte e canal, incluindo as telefónicas, Internet, SMS, ou outras, acordando que tal registo 
informático ou magnético e a sua reprodução em qualquer suporte – designadamente em papel – constituem meio de 
prova das operações efetuadas. 
 
24.5. O Titular obriga-se a assegurar que quaisquer equipamentos ou dispositivos eletrónicos, tais como computadores 
ou smartphones, utilizados para receber ou enviar comunicações para os efeitos do Contrato possuem as condições de 
segurança necessárias; em especial, deve assegurar que dispõe de software instalado nesses dispositivos que permita 
a deteção, eliminação e/ou neutralização de vírus, spyware, warms ou outro software malicioso. 
 
24.6. O Titular compromete-se ainda a informar, por escrito, o EMISSOR, de qualquer eventual alteração que ocorra nos 
dados comunicados ao EMISSOR no momento da solicitação de qualquer Cartão, nomeadamente qualquer circunstância 
que modifique a sua solvência, assinatura, dados de domiciliação de pagamentos e demais condições pessoais. 
 
24.7. Na vigência do Contrato, o Titular tem o direito de receber a seu pedido, a todo o tempo, os termos do contrato em 
vigor em cada momento, em formato digital (ficheiro informático) disponibilizado para o endereço eletrónico fornecido 
pelo Titular ou para consulta em www.affinitycard.pt. Em alternativa, se o Titular assim o requerer presencialmente no 
serviço de atendimento a Clientes sito no endereço indicado no n.º 23.1, os termos do Contrato ser-lhe-ão facultados em 
suporte de papel. 
 
25. Dados Pessoais 
25.1. A presente Cláusula descreve os termos e as finalidades aplicáveis ao tratamento de dados pessoais dos Titulares 
pelo EMISSOR no âmbito das relações contratuais estabelecidas com o mesmo, designadamente, no âmbito das 
relações contratuais estabelecidas em resultado da contratação e utilização do Cartão e das condições e benefícios 
especialmente associados ao mesmo de acordo com os termos da relação protocolar vigente com os Estabelecimentos 
Inditex (“Benefícios AFFINITY”). 
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25.2. Os dados pessoais recolhidos no momento da celebração do Contrato e durante a sua execução, serão objeto de 
tratamento pelo EMISSOR na qualidade de responsável pelo tratamento, cuja identificação completa, sede e contactos 
constam da Proposta de Adesão, sendo legalmente necessários para a celebração do Contrato, não podendo o 
EMISSOR, em caso de recusa dos Titulares de Dados, avançar com a celebração do mesmo e, como tal, estabelecer a 
relação comercial. 
 
25.3. A informação relativa ao Encarregado de Proteção de dados, nomeadamente os contactos respetivos, está 
disponível no sítio do EMISSOR em www.bbvacf.pt podendo também ser obtidos através dos meios e contactos indicados 
no n.º 25.18. 
 
25.4. Os dados pessoais dos Titulares de Dados a tratar incluem dados de identificação e de contacto, informação relativa 
à situação jurídica, agregado familiar, património e rendimentos, despesas, dados relativos ao Contrato e ao Cartão, 
operação financeira e produtos ou serviços relacionados, e dados relativos ao perfil financeiro dos Titulares de Dados. 
 
25.5. Para a prossecução das finalidades identificadas no n.º seguinte o EMISSOR irá proceder à recolha, ao registo, à 
organização, à estruturação, à conservação, à adaptação ou alteração, à recuperação, à consulta, à utilização, à 
divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, à comparação ou interconexão, à 
limitação, ao apagamento ou à destruição dos referidos dados pessoais. 
 
25.6. Os referidos dados pessoais destinam-se a integrar um ficheiro de dados pessoais do EMISSOR para as seguintes 
finalidades: (i) preparação e aprovação de contratos, incluindo todas as diligências necessárias para o efeito; (ii) gestão 
da relação de negócio com os Titulares de Dados, incluindo o cumprimento e exercício de obrigações, direitos ou 
faculdades contratuais ou legais do EMISSOR e/ou 
dos Titulares de Dados, bem como para efeitos de declaração, exercício ou defesa de um direito num processo judicial 
ou arbitral; (iii) assegurar aos Titulares de Dados as faculdades, condições e demais benefícios e vantagens inerentes 
ao Cartão, designadamente os Benefícios AFFINITY; (iv) cumprimento de obrigações jurídicas e/ou legais que impendem 
sobre o EMISSOR no âmbito da respetiva atividade, incluindo, designadamente, identificação de clientes, análise de 
risco de crédito e solvabilidade, bem como medidas com vista à prevenção e combate ao branqueamento de capitais e 
ao financiamento do terrorismo; (iv) titularização e cessão de créditos; (v) realização de estudos de mercado, inquéritos 
de avaliação e estatística; e (vi) cumprimento de obrigações de reporte perante os Estabelecimentos Inditex no âmbito 
da parceria em vigor relativa ao Cartão. 
 
25.7. O EMISSOR pode, ainda, proceder ao tratamento dos dados pessoais dos Titulares de Dados para finalidades 
distintas das descritas acima, designadamente: (i) comunicações eletrónicas dirigidas aos Titulares de Dados relativas a 
produtos ou serviços análogos a produtos e serviços anteriormente contratados pelos Titulares de Dados, tendo estes a 
faculdade de recusar, a qualquer momento, o envio de novas comunicações; (ii) quando tal tratamento tenha sido objeto 
de consentimento prévio e expresso dos Titulares de Dados; e/ou (iii) quando tal tratamento prossiga interesses legítimos 
do EMISSOR ou de terceiros identificados no n.º seguinte. 
 
25.8. O EMISSOR pode, verificado o disposto no n.º anterior, proceder ao tratamento e à comunicação dos dados dos 
Titulares de Dados para efeitos de marketing direto e ações de promoção de produtos e serviços disponibilizados pelo 
EMISSOR, e/ou por seguradoras, parceiros e/ou outras entidades do grupo empresarial do EMISSOR relativamente a 
produtos e serviços por estes disponibilizados. 
 
25.9. As operações de tratamento com vista às finalidades indicadas nos n.ºs anteriores fundamentam-se nomeadamente 
(i) na necessidade das operações de tratamento no âmbito da execução de um contrato no qual os Titulares de Dados 
são parte; (ii) na necessidade de realização de diligências pré contratuais a pedido dos Titulares de Dados; (iii) no 
cumprimento de obrigações legais a que o EMISSOR está sujeito, nomeadamente, em matérias de combate ao 
branqueamento de capitais ou de financiamento de terrorismo; (iv) no consentimento livre, específico, informado e 
explícito para as finalidades descritas nos n.ºs 25.7 e 25.8, que pode, em qualquer momento, ser retirado pelos Titulares 
de Dados e (v) na necessidade de operações de tratamento para efeito dos interesses legítimos prosseguidos pelo 
EMISSOR, em conformidade com os interesses ou direitos dos Titulares de Dados. 
 
25.10. Por interesses legítimos prosseguidos pelo EMISSOR, devem ser entendidos os que resultam das atividades 
atuais e os benefícios esperados pelo EMISSOR dos tratamentos, em conformidade com a legislação em matéria de 
proteção de dados e a demais legislação aplicável, nomeadamente, no âmbito da (i) gestão da relação contratual e de 
operações conexas com a mesma; (ii) análise, decisão e gestão de operações de crédito; (iii) avaliação do risco de 
crédito; (iv) execução de créditos, incluindo cobrança de dívidas através de processos não judiciais; (v) prevenção da 
fraude; (vi) cumprimento de obrigações de reporte de operações realizado aos Estabelecimentos Inditex no âmbito da 
parceria em vigor, necessárias à operacionalização do Cartão; (vii) prevenção da utilização abusiva de serviços ou (viii) 
eventual apresentação de informação e propostas para renovação, extensão ou contratação de serviços ou produtos 
análogos, similares ou acessórios a serviços e/ou produtos contratados pelos Titulares de Dados, designadamente, 
produtos e serviços que sejam de contratação recorrente ou necessária e informação relacionada com os interesses do 
Titular dos Dados. 
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25.11. Para a prossecução das finalidades do tratamento, o EMISSOR necessita de comunicar a terceiros, e/ou obter 
desses terceiros e/ou outras fontes de informação, dados pessoais dos Titulares de Dados. Estes terceiros incluem, 
nomeadamente: (i) o Banco de Portugal, designadamente no âmbito de consultas junto da CRC; (ii) a Credinformações 
e outros subcontratados que prestem serviços ao EMISSOR relacionados com a verificação de incidentes de crédito do 
dos Titulares de Dados; (iii) listas públicas de execuções; (iv) seguradoras incluindo os respetivos agentes, mediadores 
e submediadores, no âmbito da contratação de seguros relacionados com o Contrato e/ou cuja contratação ocorra em 
simultâneo com a celebração do Contrato; (v) subcontratantes do EMISSOR que, no âmbito dos serviços prestados ao 
EMISSOR, tratem dados pessoais dos Titulares, aqui se incluindo, a título indicativo, empresas responsáveis pelo 
contacto com os clientes, empresas de recuperação de créditos, consultores fiscais e jurídicos e prestadores de serviços, 
incluindo entidades do grupo BBVA, que prestem serviços técnicos ao EMISSOR relacionados com o tratamento de 
dados pessoais, incluindo o armazenamento de dados; (vi) outras instituições de crédito ou sociedades financeiras do 
grupo empresarial do EMISSOR com sede em Portugal e em Espanha, bem como à BBVA AUTOMERCANTIL, no âmbito 
da contratação de produtos ou serviços das mesmas; (vii) outras instituições financeiras, entidades concedentes de 
crédito, entidades similares ou adquirentes de créditos, no âmbito e para os efeitos de gestão de risco de crédito e/ou 
transmissão de créditos; (viii) intermediários de crédito contratados pelo EMISSOR para a apresentação e apoio na 
execução do Contrato; e (ix) os Estabelecimentos Inditex, em cumprimento das obrigações de reporte decorrentes do 
protocolo em vigor entre o EMISSOR e os Estabelecimentos Inditex.  
 
25.12. Por forma a assegurar os Benefícios AFFINITY ao Titular, o EMISSOR tem necessidade de comunicar dados 
pessoais às entidades que gerem e atribuições tais benefícios. Incluem-se, aqui os Estabelecimentos Inditex de cujos 
produtos e serviços os Titulares podem usufruir em determinadas condições especiais, integrados nos Benefícios 
AFFINITY, enquanto vantagem contratual do Titular indissociável do Cartão e dos serviços associados ao mesmo. Tal 
comunicação é indispensável para os fins deste Contrato, designadamente para assegurar a disponibilização dos 
Benefícios AFFINITY e a comunicação ao Titular de quaisquer alterações às condições e vantagens relacionadas com 
os mesmos. Sempre que razoável, o Titular será informado, pelo EMISSOR ou pelas entidades acima referidas, sobre 
os detalhes dos Benefícios AFFINITY ou quaisquer alterações. O Titular pode, a qualquer momento, optar por não 
usufruir dos Benefícios AFFINITY bem como recusar informação acerca dos mesmos, bastando, para esse efeito, que 
não utilize o Cartão junto das entidades e/ou não o utilize nos termos das condições associadas aos Benefícios 
AFFINITY, e que informe o EMISSOR ou as entidades referidas, que não pretende receber qualquer comunicação relativa 
aos mesmos. A lista dos Benefícios AFFINITY está disponível em www.e-affinitycard.net.  
 
25.13. O EMISSOR poderá ainda proceder à transferência de dados pessoais para subcontratantes e outras instituições 
de crédito ou sociedades financeiras do grupo BBVA com sede noutros Estados membro da União Europeia, bem como 
para países terceiros ao abrigo de uma decisão de adequação, quando asseguradas as garantias adequadas e sempre 
que os Titulares gozem de direitos oponíveis e de medidas jurídicas corretivas eficazes e/ou nos termos de regras 
vinculativas aplicáveis a empresas.  
 
25.14. Para efeitos de cumprimento das respetivas obrigações legais e jurídicas, o EMISSOR pode proceder ao 
tratamento parcialmente automatizado dos dados pessoais relacionados com a situação jurídica, financeira e patrimonial 
dos Titulares para finalidades de definição do perfil financeiro e à análise de risco de crédito, sendo tal tratamento 
indispensável para o cumprimento, pelo EMISSOR, das respetivas obrigações legais e regulatórias e para a adequada 
avaliação e aprovação de operações de crédito. Caso, em resultado deste tratamento, sejam identificados aspetos que 
impeçam a celebração imediata de um contrato entre os Titulares e o EMISSOR, este assegura aos Titulares informação 
sobre os aspetos identificados, a lógica adotada na definição e análise dos respetivos perfil e risco de crédito e o direito 
de expor e contestar quaisquer aspetos e/ou motivos que lhe tenham sido comunicados por escrito ou presencialmente 
junto de um colaborador do EMISSOR.  
 
25.15. Os dados pessoais dos Titulares são conservados pelo EMISSOR por um período máximo de 15 (quinze) anos a 
contar da data de cessação da relação contratual, sendo no entanto eliminados os dados que deixem de ser necessários 
à prossecução das finalidades do tratamento. O aqui disposto não prejudica a obrigação legal de conservação dos dados 
pessoais por período superior (quando aplicável) nem a conservação de dados pessoais no âmbito e para efeitos de 
processo judicial ou arbitral pendente, caso em que os dados pessoais serão conservados por um período máximo de 
até 6 meses a contar da data de trânsito em julgado da sentença ou acórdão referentes a tal processo. 
 
25.16. Os Titulares de Dados poderão, nos termos da lei aplicável, a todo o momento e sem encargos: (i) solicitar ao 
EMISSOR acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, incluindo no que se refere à informação referida no n.º 
25.13, bem como a sua retificação ou o seu apagamento; (ii) solicitar a limitação do tratamento de dados pessoais que 
lhes sejam respeitantes; (iii) opor-se ao tratamento dos respetivos dados pessoais; e (iv) solicitar a portabilidade dos 
respetivos dados pessoais. 
 
25.17. Os Titulares de Dados poderão ainda, relativamente aos tratamentos de dados pessoais previstos nos n.ºs 25.7 
e 25.8, retirar o respetivo consentimento e/ou, independentemente de tal consentimento ter sido prestado, solicitar a 
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cessação do tratamento e comunicação dos seus dados pessoais, tanto pelo EMISSOR como pelas demais entidades a 
quem os mesmos tenham sido comunicados. 
 
25.18. Os Titulares de Dados poderão exercer os direitos previstos nos n.ºs 25.15 e 25.16, sem quaisquer encargos, 
mediante contacto para Direção de Meios - Atendimento a Clientes Av. D. João II, nº 35 F/G/H, 2º piso – Edifício Infante 
- Parque das Nações - 1990-083 Lisboa; Tel. (+351) 217 985 800; Fax: (+351) 217 614 397; e-mail: bbva.fz@bbvacf.pt. 
 
25.19. Sem prejuízo do acima disposto, os Titulares de Dados poderão apresentar reclamação à autoridade de controlo, 
designadamente, quanto a operações de tratamento de dados pessoais em território português pelo EMISSOR, à 
Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais. 
 
26. Comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito 
O EMISSOR está obrigado a comunicar à CRC o saldo das responsabilidades que se encontrem em dívida no último dia 
do mês imediatamente anterior em nome do Titular decorrente de operações ativas 
de crédito concedido. A informação disponibilizada será acessível para todas as entidades participantes na CRC. Para 
efeitos da obrigação de comunicação referida no parágrafo anterior os dados a divulgar incluem, entre outra, informação 
sobre (i) montantes utilizados e por utilizar ao abrigo do Contrato; (ii) obrigações vencidas e não pagas; (iii) datas de 
reembolso; e (iv) garantias prestadas a favor do EMISSOR. O Titular tem o direito de conhecer a informação que a seu 
respeito conste da CRC e, quando se verifique a existência de erros ou omissões, solicitar a sua retificação ou atualização 
junto do EMISSOR. 
 
27. Segredo Bancário 
Sem prejuízo do disposto na Cláusula 25, os Titulares autorizam o EMISSOR a revelar as informações relativas à 
concessão do crédito e gestão do Cartão, nomeadamente as respeitantes ao estado da Conta do Cartão e às operações 
executadas, a (i) outras entidades do Grupo BBVA (incluindo o BBVA Espanha), (ii) à entidade perante a qual foi aberta 
a Conta de Domiciliação, (iii) a outras entidades que lhe prestem serviços, (iv) aos Estabelecimentos Inditex no âmbito 
da relação protocolar em vigor relativa ao Cartão e (iv) aos Tribunais ou autoridades de supervisão. 
 
28. Palavras Passe 
28.1. O EMISSOR poderá disponibilizar ao Titular chaves ou códigos (de ora em diante, os “Códigos”) com a finalidade 
de acesso aos seus serviços, designadamente aos seus serviços online, nos termos a serem acordados com o Titular. 
 
28.2. Esses Códigos são pessoais e intransmissíveis e serão válidos entre as partes, com valor de assinatura eletrónica 
do Titular, para a realização de operações financeiras e outras funções acessíveis nos serviços do EMISSOR, 
comprovando, assim, a autoria e integridade das comunicações enviadas pelo Titular ao EMISSOR, como se se 
tratassem de documentos particulares. 
 
28.3. O Titular obriga-se a comunicar ao EMISSOR, com a maior brevidade, o conhecimento indevido de Códigos por 
terceiros e a sua perda, furto ou roubo. 
 
29. Cessão de Créditos e Subcontratação 
29.1. Nos termos dos art.º 21 do DL 133/2009 e art.º 577 do Código Civil, o EMISSOR poderá ceder a terceiros, no todo 
ou em parte, os créditos emergentes do Contrato, nomeadamente no caso de o mesmo ser resolvido pelo EMISSOR 
produzindo a cessão efeitos na data em que for comunicada ao Titular. 
 
29.2. O EMISSOR só poderá ceder a sua posição contratual a favor de outras instituições de crédito, e na medida em 
que o Titular dê o seu consentimento para o efeito, de acordo com o previsto na Cláusula 22.  
 
29.3. O EMISSOR poderá subcontratar terceiros para a prestação de serviços ou realização de outras atividades 
previstas no Contrato ou com ele relacionadas. 
 
30. Ónus da Prova em Caso de Diferendo 
Salvo disposição legal em contrário, em caso de diferendo entre o EMISSOR e o Titular, o ónus da prova cabe a quem 
invocar o facto a seu favor, obrigando-se a outra parte a prestar a sua melhor colaboração, designadamente, facultando 
as informações e a documentação que lhe forem solicitadas relativamente ao diferendo em causa. 
 
31. Reclamações e Mediação 
31.1. O Titular poderá endereçar quaisquer reclamações relativas à execução deste Contrato ao EMISSOR, para a 
seguinte morada: DEPARTAMENTO DE CARTÕES (AFFINITY CARD), BBVA, Instituição Financeira de Crédito, S.A., 
Av. D. João II, nº 35 F/G/H, 2º piso, Edifício Infante – Parque das Nações, 1990 – 083 LISBOA, e/ou para o endereço de 
correio eletrónico: affinitycard@bbvacf.pt. 
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31.2. O Titular poderá apresentar uma reclamação no Livro de Reclamações disponível nas instalações do EMISSOR 
ou enviar as reclamações diretamente ao Banco de Portugal, através do formulário de reclamação disponível no Portal 
do Cliente Bancário em www.bportugal.pt. 
 
31.3. O Titular tem ainda o direito de apresentar um pedido de mediação junto do Mediador de Crédito nos termos do 
Decreto-Lei n.º 144/2009, de 17 de Junho. 
 
31.4. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs anteriores, o EMISSOR aceita que, por opção do Titular, os litígios emergentes 
do Contrato, de valor igual ou inferior à alçada dos tribunais de primeira instância, incluindo os litígios transfronteiriços, 
sejam resolvidos com a intervenção do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, com sede na Rua dos 
Douradores nº 116, 2º, 1100 - 207 em Lisboa (www.centroarbitragemlisboa.pt), e centro integrante da rede europeia FIN-
NET para a resolução de litígios transfronteiras ou do Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de 
Consumo (CNIACC), com sede na Rua D. Afonso Henriques, 1- 4700-030 Braga (www.arbitragemdeconsumo.org), 
consoante aquele a que recorra o Titular. 
 
32. Lei Aplicável e Foro Competente 
Ao Contrato é aplicável a lei e jurisdição portuguesa. Para julgar todas as questões dele emergentes, serão aplicáveis 
as regras em matéria de competência territorial previstas no Código de Processo Civil. 33. Declarações Finais do Titular 
33.1. Declara ter lido e percebido todas as condições gerais e particulares da presente proposta/contrato de emissão de 
cartão de crédito e confirma ter recebido um exemplar das mesmas.  
 
33.2. Assume ter sido esclarecido de todas as dúvidas/questões relativas ao Contrato designadamente sobre as suas 
características, efeitos específicos, incluindo as consequências da falta de pagamento, a fim de aferir se tal contrato se 
adapta às suas necessidades e situação financeira.  
 
33.3. Declara que previamente à assinatura da presente proposta/contrato lhe foi entregue, em papel ou noutro suporte 
duradouro, a Ficha de Informação Normalizada Europeia em Matéria de Crédito a Consumidores, devidamente 
preenchida. 
 
33.4. Declara, ainda, que os dados pessoais fornecidos e de carácter obrigatório são corretos, tendo consciência que os 
mesmos são fundamentais para que o EMISSOR possa decidir e aceitar a presente 
Proposta de crédito. Autoriza a confirmação dos seus dados e avaliação de solvabilidade pelos meios que o EMISSOR 
entender por convenientes, nomeadamente através da Credinformações e do Banco de Portugal, bem como a recolha 
de qualquer tipo de informação a entidades autorizadas para o efeito.  
 
33.5. Declara ainda que, por serem corretos os dados pessoais fornecidos, toda e qualquer falsa informação poderá 
determinar a recusa de pagamento de qualquer sinistro por parte da seguradora. Autoriza também o EMISSOR a obter 
informações que considere necessárias, com vista à boa execução do Contrato, ou para boa cobrança das obrigações 
resultantes do mesmo em caso de incumprimento, junto de quaisquer instituições de crédito ou demais entidades por ela 
escolhidas para esse efeito.  
 
33.6. Renuncia aos direitos de compensação e aos decorrentes das regras de segredo bancário perante a própria 
instituição, o Banco de Portugal, o BCE e quaisquer outras entidades que participem nessas operações de crédito, para 
o efeito de constituição de garantias por parte do EMISSOR sobre os créditos decorrentes do Contrato, no contexto de 
operações de crédito no Eurosistema ou junto de bancos centrais em que o EMISSOR participe. 
 
Anexo I – Preçário 
 
Os intervenientes no Contrato autorizam voluntariamente a reprodução do respetivo cartão de cidadão em fotocópia e a 
sua respetiva conservação pelo EMISSOR. 
 
Assinale aqui caso consinta que o EMISSOR aceda aos seus dados junto da Caixa Geral de Aposentações ou Segurança 
Social, conforme aplicável, através da Agência para a Modernização Administrativa, I.P., designadamente a sua situação 
profissional e identificação de entidades empregadoras. [   ]* 
 
Assinale aqui caso pretenda receber informação sobre outros tipos de produtos e serviços do EMISSOR e seus 
parceiros.[    ]* 
 
* Os intervenientes poderão retirar o consentimento a todo o tempo. 
Assinaturas: 


