Existe um conjunto alargado de cuidados na contratação e na
formalização do crédito e das garantias que, não sendo respeitados,
poderão colocar em causa a probabilidade da instituição de crédito vir
a ser ressarcida. Neste Curso, serão abordados estes aspetos bem
como diversas Boas Práticas que devem ser adotadas para
salvaguardar os direitos quer dos clientes quer das entidades
credoras.
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Contratos e Garantias do Crédito
DESTINATÁRIOS
Gerências e subgerências, quadros médios e superiores dos
Departamentos de Crédito e Garantias, Informação e Responsabilidades,
Marketing, Contencioso, Auditoria e Inspeção e ainda outros quadros
médios das Áreas Comerciais..

CRÉDITO

HORÁRIO: 09h00 – 12h30 / 13h30 – 16h30
PREÇO: Associados da APB – 431 € Tabela Geral – 495 €

ENQUADRAMENTO

PROGRAMA

Existe um conjunto alargado de cuidados na
contratação e na formalização do crédito e das
garantias que, não sendo respeitados, poderão
colocar em causa a probabilidade da instituição de
crédito vir a ser ressarcida. Neste Curso, serão
abordados estes aspetos bem como diversas Boas
Práticas que devem ser adotadas para salvaguardar
os direitos quer dos clientes quer das entidades
credoras.

1. Introdução

A correta formalização da vontade das partes
permite, nos casos de incumprimento de obrigações,
a resolução mais célere destas situações.
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DURAÇÃO: 14 horas

2. Consequências da Elaboração de um
Contrato com Vícios
3. Garantias dos Contratos
4. Cláusulas Contratuais Gerais
5. Análise de Cláusulas Gerais e Especiais
dos Contratos
6. Contratos

Este Curso aborda os principais aspetos a ter em
consideração na escolha de cláusulas e elaboração
dos contratos de crédito mais utilizados na atividade
bancária bem como das principais garantias
associadas, em regra, ao financiamento.

Pretende-se, assim, com este Curso:
•

Conhecer as boas práticas e os deveres que têm
que ser salvaguardados no âmbito do regime
jurídico dos contratos bancários, as suas
características principais, as suas cláusulas e a
sua classificação;

•

Descrever as garantias especiais do crédito
bancário, enquadrando-as no domínio mais vasto
das garantias das obrigações.

FULL MEMBER OF

Pedidos de Cancelamento:
• Só poderão dar origem ao reembolso total do valor pago, quando recebidos até 5 dias úteis antes da data de início do curso. A partir
deste prazo, a inscrição será paga na totalidade, podendo, no entanto, o participante ser substituído por outro;
• Deverão ser efetuados por e-mail e rececionados pelo IFB dentro do prazo acima estabelecido.
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