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Informação comunicada pela instituição 0073 - BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, SA Garantias

Nível Responsabilidade Produto Financeiro Prazo Original Prazo Residual Situação de Crédito Duração Incumprimento Prestação € Saldo € Tipo Valor €

Crédito individual Leasing mobiliário 053 - Mais de 3 
até 4 anos

052 - Mais de 2 até 
3 anos

Regular 371      9 955      17 983002

Tipos de garantias

002 - Colateral real - não hipotecário

Número total de saldos neste mapa : 1

Fim de relatório
A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a 
estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).
Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as 
finalidades expressamente previstas na lei.
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Saldos Agregados

Garantias

Nível Responsabilidade Produto Financeiro Prazo Original Prazo Residual Situação Crédito Duração Incumprimento Saldo € Tipo Valor €

Crédito individual Leasing mobiliário 053 - Mais de 3 até 4 
anos

052 - Mais de 2 até 3 
anos

Regular      9 955      17 983002

Tipos de garantias

002 - Colateral real - não hipotecário

Número total de saldos neste mapa : 1

Fim de Relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a 
estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).
Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as 
finalidades expressamente previstas na lei.
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