LUPECAR - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LDA
LUPECAR - COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LDA., sociedade comercial por quotas de ora em
diante designada apenas de “Sociedade”, com sede na Rua Arquitecto Artur Carvalho Rosa 1-A,
Algueirão, 2725 104 Mem Martins, titular do NIPC 503267821 e com o mesmo número de registo
junto da Conservatória do Registo Comercial de Sintra, com o capital social de 5.000,00 (cinco
mil euros) , dispõe de autorização para o exercício da atividade de intermediação de crédito com
o n.º AUT-2018-0000152, emitida pelo Banco de Portugal e encontra-se registado junto da
sobredita autoridade de supervisão sob o n.º 0000012, como intermediário de crédito a título
acessório (www.bportugal.pt).
A Sociedade é
(a) intermediário de crédito a título acessório em regime de não exclusividade, exercendo a
atividade mediante contrato de vinculação celebrado com a COFIDIS e o BANCO
SANTANDER CONSUMER PORTUGAL, SA, MONTEPIO CRÉDITO - INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA, encontrando-se autorizado, pelo Banco de Portugal,
para apresentar ou propor contratos de crédito a consumidores;
(b) não concede crédito, sendo a sua atividade de mera intermediação, nos termos legais;
(c) é titular de seguro de responsabilidade civil profissional sob a apólice n.º 2509537,
emitida por Hiscox Insurance Company Limited, válida até 07/05/2019.
É proibido aos intermediários de crédito receber ou entregar quaisquer valores relacionados com
a formação, a execução e o cumprimento antecipado dos contratos de crédito.
Para qualquer assunto conexo com a atividade de intermediação de crédito, contactar António de
Almeida Faustino ou Maria de Amorim Gomes Faustino, gerentes, para o e-mail
lupecarlda@hotmail.com ou por telefone para 965115417, todos os dias úteis, das 9h às 17h
horas.

A atividade de intermediação de crédito encontra-se sujeita a supervisão pelo Banco de Portugal.
Quaisquer reclamações fundadas no incumprimento das normas que regem a atividade dos
intermediários de crédito poderão ser apresentadas presencialmente no nosso estabelecimento
comercial, através do preenchimento do Livro de Reclamações ou diretamente ao Banco de
Portugal, utilizando, para o efeito, o formulário disponível no Portal do Cliente Bancário.
Quaisquer queixas relativas ao serviço prestado pela Sociedade poderão ser resolvidas por
qualquer dos centros de resolução alternativa de litígios a que a Sociedade aderiu,
designadamente o Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa, com sede em Rua
dos Douradores, nº116, 2º e 3º, 1100 – 207 Lisboa.

