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CRÉDITO

Na atividade bancária, o crédito desempenha um dos principais pilares, pelo que é 

fundamental conhecer a caraterização das diversas operações de crédito, quer a 

particulares, quer a empresas.

A forte componente concorrencial, neste âmbito, conduz a que a distinção entre produtos 

e instituições de crédito seja efetuada, diversas vezes, tendo em conta a capacidade de o 

comercial encontrar, para cada situação/cliente, o produto mais adequado.

Crédito a Particulares
e a Empresas

DESTINATÁRIOS 
Colaboradores da Área Comercial cujas funções englobem a 

receção e/ou preparação de processos de crédito, bem 

como o esclarecimento de questões colocadas pelos 

clientes.

DURAÇÃO: 14 horas     

HORÁRIO: 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00



FULL MEMBER OF

FORMAÇÃO INTERMÉDIA

CRÉDITO

IFB FORMAÇÃO INTERMÉDIAPedidos 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.

Crédito a Particulares

e a Empresas

ENQUADRAMENTO

Na atividade bancária, o crédito desempenha um 

dos principais pilares, pelo que é fundamental 

conhecer a caraterização das diversas 

operações de crédito, quer a particulares, quer a 

empresas.

A forte componente concorrencial, neste âmbito, 

conduz a que a distinção entre produtos e 

instituições de crédito seja efetuada, diversas 

vezes, tendo em conta a capacidade de o 

comercial encontrar, para cada 

situação/cliente, o produto mais adequado.

Tendo como finalidade dotar os colaboradores 

bancários com os conhecimentos mais relevantes 

no âmbito das diversas operações de 

financiamento, o Instituto de Formação Bancária 

preparou um Curso sobre esta temática.

PROGRAMA

1. Elementos Definidores do Crédito 

Bancário

2. Modalidades do Crédito Bancário

3. Operações de Crédito a Particulares

4. Principais Operações de Crédito a 

Empresas

5. A Preparação do Crédito – Enquadramento

LOCAL: Lisboa

DURAÇÃO: 14 horas 

HORÁRIO: 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00

PREÇO:  Associados APB: 453 €  |  Tabela Geral: 521 €

DESTINATÁRIOS 
Colaboradores da Área Comercial cujas funções englobem a 

receção e/ou preparação de processos de crédito, bem como o 

esclarecimento de questões colocadas pelos clientes.


