Informação Legal
No âmbito da atividade de Intermediação de crédito, e dando cumprimento ao estipulado no Decreto-Lei
n.º 81-C/2017 de 7 de julho, que estabeleceu o regime jurídico da intermediação de crédito (“RJIC”), do
Aviso n.º 6/2017 do Banco de Portugal de 3 de outubro e da Instrução 16/2017 do Banco de Portugal de 7
de novembro, todos diplomas com entrada em vigor no dia 1 de janeiro de 2018, informamos que:
A StandCar Comércio de Automóveis Unipessoal Lda, NIF: 506725189, com sede em Rua do Vieiro Nº44
3770-059 Oiã, é INTERMEDIÁRIO DE CRÉDITO A TíTULO ACESSÓRIO em regime de não exclusividade, tem
como função a apresentação ou proposta de contratos de crédito a consumidores, e está registada no
Banco de Portugal como Intermediário de Crédito com o Nº 0002640. O consumidor poderá consultar o
registo directamente no site do Banco de Portugal: www.bportugal.pt
A actividade de Intermediário de Crédito desenvolvida pela StandCar é, nos termos da lei, supervisionada
pelo Banco de Portugal
A STANDCAR tem contrato de vinculação e presta serviços de intermediação às seguintes instituições de
crédito:
- Cofidis Portugal SA | - Banco Credibom SA | - 321 CRÉDITO, SA
A STANDCAR celebrou com a Liberty Mutual Insurance Europe Limited e vários sindicatos Lloyd’s um
contrato de seguro que garante a responsabilidade civil profissional como intermediário de crédito, apólice:
PI-39868718K0 válida até 16-10-2019.
A STANDCAR, não poderá receber ou entregar quaisquer valores relacionados com a formação, execução
e o cumprimento antecipado de contratos de crédito.
O consumidor poderá apresentar reclamações no Livro de Reclamações existente na STANDCAR, ou
diretamente:
- Cofidis www.cofidis.pt por email: provedorcliente@cofidis.pt, por correio: Edifício Berna, Av. Berna 52 – 6º
1069-046 Lisboa
- Banco Credibom SA www.credibom.pt,por email: reclamacoes@credibom.pt, por correio: Lagoas Park
Edifício 14 piso 2, 2740-262 Porto Salvo
-321 Crédito, SA www.321credito.pt, por email: apoioclientes@321credito.pt, por correio: Av. Duque
d’Ávila, 46, 7º B Edifício Duque d’Ávila 1050-083 Lisboa
-Banco de Portugal www.bpportugal.pt por email: info@bportugal.pt , por correio: R. Francisco Ribeiro 2,
1150-165 Lisboa
Poderá ainda optar pela resolução alternativa de litígios a que a STANDCAR aderiu:
- CASA, Centro de Arbitragem para o Sector automóvel, www.arbitragemauto.pt
- CNIACC, Centro Nacional de informação e Arbitragem de conflitos de consumo, www.cniacc.pt
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