Preçário

Preçário
Promotores
A abertura de conta na GoParity é gratuita, assim como o processo de
análise da operação de financiamento. A GoParity cobra uma comissão de
processamento sobre o montante do financiamento e uma comissão
periódica de gestão do financiamento até à sua maturidade.
Abertura de conta: Gratuito
Análise do empréstimo: Gratuito
Transferência de fundos (carregamento de carteira): Gratuito
Processamento do empréstimo: Igual ou inferior a 4,5% do capital
financiado, com limite mínimo de 450€, de acordo com a tabela
abaixo. Esta comissão é cobrada no momento de libertação dos
fundos
Capital financiado (intervalos)

Comissão

< 15 000€

4,50%

15 000€ — 75 000€

4,00%

75 000€ — 200 000€

3,50%

200 000€ — 500 000€

3,00%

> 500 000€

2,50%

Manutenção do empréstimo: Igual a 1% do valor do capital em dívida
(taxa anual equivalente). Esta comissão é cobrada juntamente com a
prestação periódica e incide sobre o capital em dívida no respetivo
período
Serviços associados à gestão de débito direto recusado por falta de
fundos: 20€
Processamento de reestruturação de empréstimo: Igual a 0,5% do
valor do capital em dívida, com limite mínimo de 100€
Processamento de prestação em atraso: 20€
Recuperação judicial e extrajudicial de empréstimo
incumprimento: imputação integral dos custos de recuperação
Amortização antecipada do empréstimo: Gratuito

em

Levantamento de fundos imediato: 0,5€

Investidores
A abertura de conta na GoParity é gratuita, assim como o carregamento da
carteira, realização e aquisição de empréstimo. A GoParity cobra uma
comissão por cessão de empréstimo.
Abertura de conta: Gratuito
Carregamento da carteira com fundos: Gratuito
Realização de empréstimo (investimento): Gratuito
Levantamento de fundos da carteira na área SEPA após realização de
empréstimo: Gratuito
Levantamento de fundos da carteira fora da área SEPA após realização de
empréstimo: 2,5€
Levantamento de fundos da carteira após carregamento sem realização de
empréstimo: 1%
Cessão de empréstimo em curso: 1% do valor do capital vincendo
Aquisição de empréstimo em curso: Gratuito
Processamento de débitos diretos inferiores a 40€ nos Planos de Poupança
Programadas GoParity: 0,5€

Levantamento de fundos imediato: 0,5€
Nota: Às comissões previstas acresce IVA à taxa legal em vigor.
Última atualização: 4 de julho de 2022

