FCA CAPITAL Portugal Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Lagoas Park, Edifício 15, Piso 2 2740-262 Porto Salvo
NIPC: 502673478

Solicitação de Crédito
Intermediário de Crédito: __________________________
Dados do Cliente (Cliente)

Nome
Telefone/Telemóvel

Cartão Cidadão/ NIF
E-mail
Condições e Validação dos dados do Cliente
Confirmo que os dados acima indicados estão correctos, são actuais e verdadeiros. Mais confirmo que aceito receber futuras notificações e
contactos telefónicos, respectivamente, para o endereço de e-mail e telefone acima indicados.
Assinatura electrónica da Solicitação de Crédito
a)
O Cliente aceita subscrever o presente documento com recurso a um procedimento de assinatura electrónica, com a intervenção da
INTESA SpA (“Intesa”), na qualidade de "prestadora de serviços de confiança" e "terceiro de confiança", na acepção do
Regulamento (UE) n.º 910/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de julho de 2014, relativo à identificação electrónica e
aos serviços de confiança para as transacções electrónicas no mercado interno.
b)
O presente documento foi disponibilizado ao Cliente pela Intesa em momento anterior à sua aceitação e assinatura. No âmbito do
procedimento de assinatura electrónica, será gerada uma prova electrónica da aceitação e assinatura do documento e respectivas
secções pelo Cliente.
c)
Se o Cliente não desejar formalizar o presente documento com recurso ao supra descrito procedimento de assinatura electrónica,
poderá subscrevê-lo de forma manuscrita.
Consentimentos:
Aceito a Utilização dos dados para fins comerciais ou de marketing
O Cliente autoriza a FCA CAPITAL Portugal IFIC S.A., a efectuar o tratamento dos seus dados pessoais, a fim de realizar pesquisas
de satisfação, análise de qualidade e aceita receber, por e-mail ou qualquer outro meio, informações publicitárias e ofertas
comerciais próprias ou de terceiros, durante a vigência do contrato e até 3 (três) anos após a conclusão da relação contratual.
Aceito a comunicação de dados pela FCA CAPITAL Portugal IFIC S.A. aos seus intermediários de Crédito à FCA Portugal,
S.A. e à sua rede de Concessionários
O Cliente autoriza a FCA CAPITAL Portugal IFIC S.A. a comunicar os seus dados pessoais aos seus intermediários de Crédito, à
FCA Portugal, S.A. e em particular, ao Vendedor do veículo sujeito a financiamento, para envio por email ou por qualquer outro meio,
de informação comercial e publicitária dos seus produtos e serviços e do sector automóvel, durante a vigência do contrato e até 3
(três) anos após a conclusão da relação contratual.
Acesso e partilha de informação financeira
a)
b)

c)
d)
e)

f)

O presente pedido poderá não ser processado se o Cliente se recusar a transmitir os referidos dados ou não fornecer informações
suficientes para esta avaliação. A FCA CAPITAL Portugal IFIC S.A. poderá verificar a veracidade e correcção das informações
fornecidas e consultar qualquer outro registo público.
Assinatura Electrónica: A Intesa, SpA, enquanto prestador de serviços de confiança, procederá à recolha e registo da assinatura
electrónica do Cliente, a fim de gerar e proteger a evidência electrónica do consentimento dado pelo Cliente e a autenticidade da sua
assinatura. A FCA CAPITAL Portugal IFIC S.A. não terá acesso à assinatura electrónica do Cliente, nem lhe será possível usar a
mesma em qualquer circunstância. Nestes termos, a referida assinatura será armazenada exclusivamente pela Intesa, SpA, e sem
possibilidade de acesso por parte FCA CAPITAL Portugal IFIC S.A.
FCA CAPITAL Portugal IFIC S.A. tem o direito de obter relatórios sobre os riscos do Cliente.
A FCA CAPITAL Portugal IFIC S.A. pode consultar arquivos de solvabilidade de activos e crédito para avaliar a solvabilidade
económica do Cliente. Em caso de não pagamento das obrigações decorrentes do contrato de crédito subscrito, os dados do Cliente
e do crédito podem ser incluídos nos arquivos de solvabilidade de activos e crédito.
Utilização de sistemas automatizados de avaliação de risco de crédito. A FCA CAPITAL Portugal IFIC S.A. usa ferramentas
automatizadas que permitem uma análise mais rápida e eficiente das operações. O Cliente poderá reclamar do resultado que lhe for
apresentado.
Exercício de Cargos Políticos ou Públicos: Consideram-se «Pessoas politicamente expostas» e «Titulares de outros cargos políticos
ou públicos» as pessoas singulares que desempenham ou desempenharam nos últimos 12 meses, em qualquer país ou jurisdição,
funções públicas proeminentes de nível superior ou outros cargos políticos ou públicos, enumerados nas respectivas definições
legais constantes da Lei n.º 83/2017, de 18 de Agosto, que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao
financiamento do terrorismo.

Confirme que é uma Pessoa Politicamente Exposta, Membro Próximo da Família de uma Pessoa Politicamente Exposta, Pessoa
Reconhecida como Estreitamente Associada ou Titular de Outros Cargos Políticos ou Públicos, assinalando a opção Sim com um X. Sim
g)
h)

Caso não seja o Beneficiário Efectivo do Contrato, assinale a opção Não com um X, caso contrário consideramos que assume ser o
Beneficiário Efectivo.
Não
O Tratamento de dados: A recolha, pela FCA CAPITAL Portugal IFIC S.A., dos presentes dados pessoais e da restante
documentação fornecida é imprescindível para (i) a avaliação da solvabilidade do Cliente; (ii) análise de crédito do Cliente; (iii) a
contratação de uma solução de financiamento.

O Cliente poderá, nos termos Regulamento (UE) n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, exercer os seus
direitos de acesso, rectificação, oposição ao processamento e retirada do consentimento com a indicação de que o tratamento anterior
realizado ao abrigo do consentimento prestado não fica prejudicado, limitação de tratamento, apagamento e, quando aplicável, portabilidade,
dos seus dados através de comunicação remetida ao responsável pelo tratamento: FCA CAPITAL Portugal IFIC S.A., com a morada acima
indicada ou através do e-mail do Encarregado de Proteção de Dados: dadospessoais@fcagroup.com. O Cliente tem ainda o direito de
apresentar uma reclamação junto de uma autoridade competente (nomeadamente a CNPD).

Assinatura:

