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Informação Referente à Prestação dos Serviços de Intermediação de Crédito

(art.º 53.º do Decreto

 

 

Amaro & Amaro, Lda, NIPC: 501367942, com sede em Rua Júlio Dinis nº 69, Montenegro, 

8005-255 Faro, com contrato de vinculação exclusivo celebrado com BNP Paribas Personal 

Finance, SA, para o exercício da atividade de intermediação de crédito através da prestação 

de serviços de intermediação de crédito de apresentação ou proposta de contratos de 

crédito a consumidores e de assistência a consumidores

Portugal. 

Não está autorizado a receber ou entregar quaisquer valores relacionados com a formação, 

a execução e o cumprimento antecipado dos contratos de crédito, nos termos do artigo 46º 

do Decreto-Lei 81-C/2017 de 07/07.

 

Contactos:  

Email: moveisamaro@gmail.com

Telefone: 289 817 551 

 

* Os elementos de informação relativos ao registo 

de crédito, e ao seguro de responsabilidade civil profissional, estão dependentes da conclusão do

registo de atividade junto Banco de Portugal de acordo com o regime transitório estabelecido no art.º 

3.º do Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 7 de Julho.
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eferente à Prestação dos Serviços de Intermediação de Crédito

(art.º 53.º do Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 7 de Julho)

Amaro & Amaro, Lda, NIPC: 501367942, com sede em Rua Júlio Dinis nº 69, Montenegro, 

255 Faro, com contrato de vinculação exclusivo celebrado com BNP Paribas Personal 

cio da atividade de intermediação de crédito através da prestação 

de serviços de intermediação de crédito de apresentação ou proposta de contratos de 

e de assistência a consumidores, sujeita à supervisão do Banco de 

á autorizado a receber ou entregar quaisquer valores relacionados com a formação, 

a execução e o cumprimento antecipado dos contratos de crédito, nos termos do artigo 46º 

C/2017 de 07/07. 

moveisamaro@gmail.com 

Os elementos de informação relativos ao registo no Banco de Portugal, à categoria de intermediário 

de crédito, e ao seguro de responsabilidade civil profissional, estão dependentes da conclusão do

registo de atividade junto Banco de Portugal de acordo com o regime transitório estabelecido no art.º 

C/2017, de 7 de Julho. 

   

eferente à Prestação dos Serviços de Intermediação de Crédito 

C/2017, de 7 de Julho) 

Amaro & Amaro, Lda, NIPC: 501367942, com sede em Rua Júlio Dinis nº 69, Montenegro, 

255 Faro, com contrato de vinculação exclusivo celebrado com BNP Paribas Personal 

cio da atividade de intermediação de crédito através da prestação 

de serviços de intermediação de crédito de apresentação ou proposta de contratos de 

, sujeita à supervisão do Banco de 

á autorizado a receber ou entregar quaisquer valores relacionados com a formação, 

a execução e o cumprimento antecipado dos contratos de crédito, nos termos do artigo 46º 

no Banco de Portugal, à categoria de intermediário 

de crédito, e ao seguro de responsabilidade civil profissional, estão dependentes da conclusão do 

registo de atividade junto Banco de Portugal de acordo com o regime transitório estabelecido no art.º 


