INFORMAÇÃO LEGAL
RELATIVA À ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO
(Artigo 53º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 7 de julho)

SOAUTO VGRP - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S.A., com sede na Rua Funchal, Olival da Quinta Nova,
2670-364 Loures, matriculada na Conservatória do Registo Comercial com o número único de
matrícula e de pessoal coletiva 504.662.422, intermediária de crédito devidamente registada junto
do Banco de Portugal sob o n.º 5999 (adiante designada apenas por “Sociedade”), informa, para os
devidos efeitos legais, que:
(i)

Exerce a atividade de intermediação de crédito, na categoria de intermediário de
crédito a título acessório, mediante contratos de vinculação não exclusivos celebrados
com o Volkswagen Bank Gmbh – Sucursal em Portugal, com o Banco Credibom, S.A. e
com o Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A. (na qualidade de Mutuantes).

(ii)

A Sociedade está devidamente autorizada a prestar os seguintes serviços de
intermediação de crédito: (i) apresentação ou proposta de contratos de crédito a
consumidores; (ii) assistência a consumidores, mediante a realização de atos
preparatórios ou de outros trabalhos de gestão pré-contratual relativamente a
contratos de crédito que não tenham sido por si apresentados ou propostos e (iii)
emissão de contratos de crédito.

(iii)

Esta Sociedade não está autorizada 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 n.º 81-C/2017, de 7 de julho.

(iv)

A entidade que garante a responsabilidade civil pela atividade de intermediação de
crédito é a Innovarisk Lda, com sede na Av. Duque de Loulé, 123 – 7º, 1069-152 Lisboa,
inscrita na ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões como
Agente de Seguros, Ramo Não Vida, através do N.º 413390115, de 19/06/2013,
entidade com a qual foi celebrado o contrato de seguro com a apólice número 2519566,
válida de 24.04.2020 até 23.04.2021.

(v)

A atividade de intermediação de crédito está sujeita à supervisão do Banco de Portugal.

(vi)

Qualquer reclamação pode ser apresentada diretamente no livro de reclamações da
Sociedade ou através do email reclamacoes-ic@soauto.pt.

