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Enquadramento
Está a poucos passos de
conseguir o imóvel dos seus
sonhos, uma das grandes
decisões da vida! Com
este guia prático irá obter
algumas das dicas essenciais
para encontrar aquele
espaço que lhe enche as
medidas e irá saber como
proceder na subscrição
do crédito habitação e do

seguro de vida, que lhe
garantirá a protecção do seu
imóvel. Esteja informado e
viva esta nova fase da vida
com entusiasmo e confiança,
que tudo correrá pelo
melhor.
A casa dos seus sonhos
está a um passo, faça-a
tornar-se uma realidade!
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Encontrar a casa
dos seus sonhos

!
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Dicas para escolher o imóvel ideal para si e/ou sua família.
Escolher o espaço que se enquadra nas suas necessidades pessoais e nas da sua família,
é um desafio entusiasmante, mas alvo de grande receio igualmente! Com tantos pontos a
serem considerados, a certeza de que fará a escolha certa deverá ser o factor para se sentir
motivado a avançar para este passo tão importante na vida de cada família.

1

2

Faça uma checklist
com os aspectos
prioritários que o
seu lar deve ter. Um
grande jardim, uma
cozinha ampla ou
quartos com janelas
de larga dimensão
poderão ser alguns
dos seus “desejos”.
Enumere-os e escreva-os num local de fácil
consulta. Na medida
do possível, esta
listagem deve incluir
as prioridades de cada
membro da família.
Encare o desafio
de forma positiva
e confiante. Não
faça desta etapa
algo pesaroso e
uma experiência
desagradável. Este é
um dos grandes passos
que dará na sua vida,
aproveite cada minuto!

3

4

Reflicta sobre o seu
estilo de vida e por
quanto tempo pensa
ficar no apartamento/
moradia que venha
a adquirir. Pondere a
sua situação pessoal
e familiar actual e
sobre qual o objectivo
principal para a
aquisição do espaço.
Tem planos para a
sua família crescer em
breve? A localização é
a ideal para um longo
período de tempo? Faça
planos a curto e médio
prazo e saiba se a casa
que venha adquirir
poderá responder a
essas necessidades.

em que quererá fazer
ajustes para se adequar
às suas necessidades.
Um imóvel pode ficar
irreconhecível após uma
modernização ou com
uma nova decoração.
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Esteja preparado(a)
para fazer algumas
concessões. O espaço
dos seus sonhos será o
resultado de um bom
equilíbrio entre o que
encontrará disponível e
os seus desejos.

Tenha algum poder
de abstracção. Se um
imóvel já foi habitado,
ao analisá-lo, tente
imaginar que poderão
existir alguns aspectos

5

Aspectos importantes que deverá considerar
antes da aquisição.
Já encontrou o espaço que lhe enche as medidas! E agora?
Respire e pare uns segundos antes de dar o “sim” definitivo.
Aconselhámo-lo a reflectir sobre os seguintes pontos:

O prédio/moradia é
novo? Se não for o caso,
confirme o estado geral
da casa, canalizações,
infraestruturas e
garanta que está de
acordo com o previsto.
Volte a questionar a
localização do imóvel
e se a mesma é
conveniente para o seu
dia-a-dia.

Leve em consideração
a vizinhança e verifique
se este tema será um
ponto de alerta.
O orçamento global
do novo espaço está
enquadrado com o
seu plano inicial? De
que modo conseguirá
adquirir o imóvel?
Necessitará de recorrer
ao crédito habitação?

Não se esqueça de
verificar se o imóvel
dispõe de garagem
ou estacionamento
privativo, caso tenha
viatura própria.
Às despesas mensais
com a habitação, deverá
acrescentar o valor
mensal dedicado ao
condomínio, se for o
caso.
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Como realizar
a abordagem à
Instituição Bancária.
O pedido de crédito
habitação é criterioso e
alvo de análise detalhada
por parte das instituições
bancárias a que se vai dirigir.
Por isso, antes de avançar
com o contacto directo,
reúna alguns dos dados
essenciais que demonstrarão
a sua capacidade para
responder ao empréstimo
que pretende contrair.

Dê garantias claras
de estabilidade
profissional,
apresentando
documentos que
atestem o tipo de
contrato em vigor, os
anos de antiguidade
na empresa onde
colabora na actualidade
e a dimensão global da
empresa.
Demonstre capacidade
financeira para
responder com parte
do valor do imóvel.
O empréstimo que
lhe poderá vir a ser

concedido dificilmente
atingirá os 100% do
investimento global.
Na sua relação com
o banco demonstre
confiança e seja claro
na passagem de toda
a informação. Está
prestes a ser criado um
vínculo por um longo
período de tempo.

Faça uma boa poupança
para a entrada do imóvel!
Terá melhores condições
no empréstimo a ser
concedido.

Principais questões que deverá ter em mente.
Se para a aquisição da casa
dos seus sonhos necessita
de recorrer a uma instituição
bancária, tenha em mente
que o empréstimo deve
estar alinhado com os
seus rendimentos globais
mensais e com a sua
situação profissional.
É importante que o contrato
que venha a estabelecer com
o banco seja cumprido, sem
comprometer os aspectos
essenciais do quotidiano.
E nunca se esqueça: os

imponderáveis acontecem
ao longo da vida, por isso é
bom acautelar-se com uma
pequena poupança para os
imprevistos.
Para além disso, tenha
em mente que, com a
aquisição de um imóvel,
existem outros custos
adicionais, para além
da prestação mensal
do crédito habitação.
O proprietário terá que
suportar, no momento
da compra, os custos da

escritura e imposto de selo,
bem como, anualmente, os
custos com o IMI (Imposto
Municipal sobre Imóveis). Nos
prédios terá, ainda, o valor
mensal relativo ao condomínio
e custos de manutenção do
imóvel.
A aquisição de imóvel
recorrendo ao crédito
habitação bancário exige-lhe,
também, um seguro de vida
para garantia do empréstimo
e muitas vezes um seguro
multiriscos habitação.
7

O crédito
habitação

!
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Como funciona o
crédito habitação?
O crédito habitação é um
empréstimo monetário
concedido por uma entidade
financeira, que tem como
finalidade a aquisição de
um imóvel - para habitação
própria, secundária ou
arrendamento - bem como
a compra de terrenos ou
edifícios já construídos.
Através de taxas de juro
variáveis, fixas ou mistas
e um prazo definido entre
a entidade bancária e o
consumidor, será liquidado,
mensalmente, parte do valor
em dívida.
A entidade bancária, como
garantia do cumprimento
deste contrato, irá solicitar a
hipoteca do imóvel ou outra
garantia equivalente.

A decisão de contrair um crédito habitação é uma das
grandes decisões pessoais e familiares, pelo que toda a
ponderação é necessária nesse momento.

Que informações deve obter por parte da
Instituição Bancária?
A instituição bancária é obrigada a partilhar com o potencial
subscritor do crédito habitação uma ficha de informação
normalizada europeia (FINE) que reúne toda a informação
essencial sobre a proposta apresentada. Este documento
lista as características da solução, bem como a informação
pré-contratual e os custos globais. Aqui estão incluídos, para
além dos custos com o empréstimo, os valores de outros
produtos contratados e as suas prestações.

Dados relevantes para a comparação de propostas
TAEG
A taxa anual de encargos efectiva
global demonstra todos os custos
do crédito habitação - em termos
de percentagem anual.

MTIC
O montante total imputado ao
consumidor resulta da soma
de todos os encargos que terá
durante a vigência do contrato do
crédito habitação.

DICAS PARA CONSEGUIR NEGOCIAR O MELHOR CRÉDITO HABITAÇÃO
Alguns bancos poderão
apresentar-lhe condições
mais favoráveis (por
exemplo, um menor spread)
no caso da subscrição de
outros produtos financeiros/
seguros.
Não se esqueça, no entanto,
que não é obrigado a
subscrevê-los! Confirme

os encargos reais que
incluam todas as prestações
e taxas de juro associadas
para determinar os seus
compromissos mensais.
Faça simulações com
diferentes prazos de
empréstimo. As prestações
mais baixas têm associado,
em geral, um crédito

habitação que lhe ficará mais
caro no final do contrato.
Não se contente com
apenas uma simulação.
Visite diversas instituições
bancárias e verifique as
condições de cada uma
delas. Terá propostas muito
díspares na mesa.
9

O seguro de vida do
crédito habitação
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Para que serve o
seguro de vida do
crédito habitação?
O seguro de vida do crédito
habitação é uma solução
que lhe permite garantir
o pagamento do seu
crédito. Apesar de não ser
obrigatório, a grande maioria
das entidades financeiras
exigem a subscrição deste
seguro.
Este tem como finalidade
permitir o cumprimento das
obrigações mensais para
com a instituição bancária,
em caso de invalidez ou
morte de um dos titulares do
contrato.

Qual a importância de
ter um seguro de vida
para garantir o seu
imóvel?
O crédito habitação é
certamente uma das
maiores responsabilidades
financeiras que irá ter
durante a sua vida. Dada a
sua importância e peso no
orçamento familiar, ter um
seguro de vida do crédito
habitação é uma garantia
para que não entre em

incumprimento, em caso de
algum imprevisto.
Para além disso, será uma
das garantias que o banco
lhe irá exigir, para avançar
com a proposta e poder
comprar o imóvel dos seus
sonhos!

Que garantias deverá
levar em consideração?
Na subscrição do seguro de
vida do crédito habitação
existem dois tipos de
garantia que deverá levar em
consideração.
As garantias obrigatórias
são comuns a todas as
soluções do mercado.
Adicionalmente, cada
proposta terá associadas
garantias complementares
- de subscrição facultativa que aumentarão o nível de
protecção do(s) titular(es) do
seguro.
Para além da garantia em
caso de Morte (por doença
ou acidente), a IAD pode ser
accionada caso o segurado
fique numa situação de
incapacidade e a depender
de terceiros.

Por sua vez, as garantias
facultativas IDPAC e ITA
têm maior abrangência, em
situações em que o segurado
fique incapacitado de exercer
a sua profissão (estado de
invalidez superior a 66%, por
exemplo) ou em situação de
incapacidade temporária e
absoluta.

Garantias obrigatórias
Morte e IAD (Invalidez
Absoluta e Definitiva) por
doença ou acidente

Exemplos de garantias
complementares
ITA (Incapacidade
Temporária Absoluta)
IDPAC (Invalidez Definitiva
para a Profissão ou
Actividade Compatível)
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Como escolher a opção Como transferir o seu
que melhor se adapta seguro de vida do
crédito habitação.
à sua vida?
A melhor forma de garantir
uma opção ajustada às suas
necessidades é comparar
as várias ofertas existentes
no mercado. Apesar
de, certamente, lhe ser
apresentada uma solução
de seguro de vida do crédito
habitação por parte da
instituição bancária, não
é obrigatória a subscrição
dessa proposta. Pode
optar por qualquer outro
seguro, desde que o mesmo
responda com todos os
critérios solicitados pela
entidade financeira.

Após a decisão de mudar
o seu seguro de vida do
crédito habitação, informe-se
na sua instituição bancária
e na sua seguradora sobre
todos os passos a dar.
Tem direito, segundo a lei,
a realizar esta mudança
obtendo uma situação mais
vantajosa para as suas
necessidades. Terá que
comunicar, por escrito, esta
decisão à entidade bancária
e esperar um período
mínimo de 30 dias até entrar
em vigor o novo seguro e
alteração de contrato do
crédito habitação.

Informe-se sobre os
encargos de transferência
junto das instituições
bancárias ou das
seguradoras.

Como calcular o prémio mensal do
seguro de vida
O cálculo do prémio mensal leva em consideração um
conjunto de factores, tais como:
Montante total do valor a ser segurado;
Idade dos segurados;
A contratação de coberturas complementares que
pretenda incluir no seu seguro de vida.

TAXA DE ESFORÇO
No global, o crédito habitação
e todos os seus encargos
secundários (incluindo o seguro
de vida do crédito habitação) não
deverão ultrapassar os 35% do
rendimento líquido do agregado
familiar.
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Principais dúvidas sobre o seguro de vida do crédito
habitação.
De seguida, compilámos algumas das questões mais usuais relativas ao
seguro de vida do crédito habitação.

O que é a IAD, IDPAC e a
ITA?
A IAD (Invalidez Absoluta
e Definitiva) refere-se
à incapacidade física
da pessoa segura, em
consequência de doença ou
acidente, que a impede – de
forma total e definitiva – de
exercer qualquer actividade,
estando uma terceira pessoa
a prestar-lhe assistência para
as actividades normais do
quotidiano.
A IDPAC (Invalidez Definitiva
para a Profissão ou
Actividade Compatível) dáse no momento em que
o segurado, por doença
ou acidente, se veja na

incapacidade de exercer
a sua profissão actual,
havendo a atribuição de
uma percentagem de
incapacidade pela DGS.
A garantia ITA (Incapacidade
Temporária Absoluta)
permite o apoio no
pagamento das prestações
do empréstimo à instituição
bancária, no período e na
proporção definidos entre a
seguradora e o tomador do
seguro.

bancária onde contraiu o
crédito. Se houver algum
capital remanescente este
será pago aos beneficiários
designados pelo tomador do
seguro.
O que é necessário para se
subscrever um seguro de
vida?

Para subscrever o seguro de
vida do crédito habitação,
deverá estar enquadrado
na idade permitida para a
adesão a este produto, bem
Como é que o segurado tem como apresentar todos os
direito à indemnização?
dados que lhe forem pedidos
pela seguradora.
O beneficiário irrevogável
para as garantias Morte, IAD, Necessito de subscrever
IDPAC ou ITA é a instituição
13

a opção indicada pela
instituição bancária?
De todo. Não tem qualquer
obrigatoriedade na
subscrição da solução de
seguro de vida que lhe seja
apresentada pela instituição
bancária. Analise as opções
existentes no mercado e
escolha a que lhe oferecer
condições mais competitivas.
Existe alguma vantagem,

em termos fiscais, na
subscrição do seguro de
vida do crédito habitação?
Na grande maioria dos
casos, não existe nenhum
benefício fiscal na subscrição
do seguro de vida do crédito
habitação em sede de IRS.
Apenas estão abrangidos
por eventuais benefícios
os cidadãos portadores de
deficiência e as profissões de
desgaste rápido.

Sites com
informações
úteis
BANCO DE PORTUGAL
bportugal.pt
PORTAL DAS FINANÇAS
portaldasfinancas.gov.pt
AUTORIDADE DE SUPERVISÃO DE
SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES
asf.com.pt
INSTITUTO NACIONAL DE
ESTATÍSTICA
ine.pt
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Esperamos que este E-Book lhe forneça algumas dicas úteis para
encontrar a casa dos seus sonhos!
Na PRéVOIR Portugal estaremos ao dispor para lhe apresentar a nossa solução de garantia
ao crédito habitação – PRéVOIR Vida Domus.

APOIO AO CLIENTE
(Chamada grátis - rede fixa)

800 20 36 46

Dias úteis das 8h45 às 12h45 e
das 13h45 às 16h45

ACEDA ÀS NOSSAS SOLUÇÕES
ATRAVÉS DO ENDEREÇO

prevoir.pt

ou envie-nos um email para
prevoir@prevoir.pt

ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO
Rua Júlio Dinis, 826 2º-3º | 4050-322 Porto
Tel. 226 051 470
Tlms. 918 662 020 - 969 659 590

SIGA-NOS EM
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Todas as informações descritas neste documento têm como
objectivo esclarecer o consumidor sobre os aspectos essenciais
do crédito habitação.

Este E-Book é um documento da PRéVOIR Vie Portugal.
Elaborado em Abril de 2018.

Não dispensa a consulta de todas as entidades envolvidas na
aquisição da casa, da contratação do crédito habitação e da
subscrição do seguro de vida do crédito habitação.
PRéVOIR-VIE Groupe PRéVOIR S.A.
Sucursal em Portugal
Rua Júlio Dinis, 826 2º-3º | 4050-322 Porto
Tel. 226 051 470 - 918 662 020 - 969 659 590
E-mail. prevoir@prevoir.pt

prevoir.pt

