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ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO 

(Artigo 53.º do Decreto-Lei nº 81-C/2017) 
 

1. Identificação do Intermediário de Crédito 

Vertente Concreta – Mediação Imobiliária e Intermediação de Crédito, Lda 

Sede: Rua 1º de Maio, nº101,3700-541, Arrifana, Portugal 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o número único de matrícula e de pessoa 

coletiva 515580180. 

Contactos: 

Tel.: 914160659*  

*chamada para a rede móvel nacional 

Email: geral@vertenteconcreta.pt 
 

Registo no Banco de Portugal nº 0006134 

Categoria que exerce a atividade: Vinculado 

Regime de Exclusividade: Não 
 

2. Identificação dos mutuantes 

- CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A 

- BANCO BPI, SA 

- BANCO BIC PORTUGUES, SA 

- BANKINTER, S.A. - Sucursal em Portugal. 
 

3. Serviços de Intermediação de Créditos Autorizados 

- Apresentação ou proposta de contratos de crédito a consumidores. 

- 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; 

- Serviço de Consultoria. 
 

4. Seguro de Responsabilidade Civil 

Seguro de responsabilidade civil celebrado com Companhia de Seguros Allianz Portugal, 

S.A, Número contrato de seguro 206187948 00020, válido de 18/06/2022 até 18/06/2023. 

 
5. Atividade vedada ao Intermediário de Crédito 

O Intermediário de Crédito está proibido de receber ou entregar quaisquer valores relacionados com 

a formação, a execução e o cumprimento antecipado dos contratos de crédito. 

 
6. Entidade de Supervisão 

Vertente Concreta – Mediação Imobiliária e Intermediação de Crédito, Lda está sujeita à supervisão 

do Banco de Portugal no exercício da sua atividade de intermediação de crédito. 

 
7. Procedimentos de Reclamação e de Resolução Alternativa de Litígios 

A apresentação de reclamações relacionadas com o exercício da atividade de intermediação 

de crédito pode ser feita junto do: 
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- Intermediário de Crédito: através do email geral@vertenteconcreta.pt 
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- Banco de Portugal: via Portal do Cliente Bancário (www.clientebancario.bportugal.pt) ou 

por correio para Banco de Portugal, Apartado 2240, 1106-001 Lisboa. 

 
Pode verificar estas informações no seguinte link: 

https://www.bportugal.pt/intermediariocreditofar/vertente-concreta-mediacao-imobiliaria-e- 

intermediacao-de-credito-lda 
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