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Preçário para Beneficiários 

Para mais informações sobre o preçário, por favor envie um email para apoio@raize.pt. 

Data de entrada em vigor: 1 de novembro de 2022. 

Pessoas singulares  

Descrição de atividade / serviço Comissão Notas 

Abertura de conta de financiamento 
colaborativo  

€ 0,0 / 0,0 % (Gratuito) - 

Manutenção de conta de financiamento 
colaborativo  

€ 0,0 / 0,0 % (Gratuito) - 

Análise de nova operação de 
financiamento  

€ 0,0 / 0,0 % (Gratuito) - 

Processamento de novo financiamento  
Valor percentual do montante 
financiado / valor mínimo de 75€ 

Definido no contrato geral e nas 
condições particulares. 

Serviços de disponibilização e acesso 
tecnológico à plataforma  

Valor percentual do montante 
financiado / valor mínimo de 75€ 

Definido no contrato geral e nas 
condições particulares.  

Comissão de Gestão Mensal  
0,00% ao ano aplicado sobre o 
montante do financiamento inicial / 
com o valor mínimo de 0,0€/ano 

Definido no contrato geral e nas 
condições particulares. 

Processamento de prestação em dívida 
(atraso)  

4% do valor da prestação vencida e 
não paga e com o valor mínimo de 
€12,00 

Definido no contrato geral e nas 
condições particulares. 

Alteração de condições de contratos em 
curso (prazo, titulares/garantes, datas de 
pagamento, outras condições 
financeiras) 

Até 150€ por alteração 
Definido no contrato geral e nas 
condições particulares. 

Recuperação judicial e/ou extra-judicial 
de empréstimos em curso  

Imputação de custos com base no 
contrato de financiamento 
celebrado em caso de recuperação 
judicial e/ou extra-judicial. 

- 

Amortização antecipada do empréstimo 
em curso  

€ 0,0 / 0,0 % (Gratuito) 
Definido no contrato geral e nas 
condições particulares. 

Nota: Às comissões previstas acresce IVA à taxa legal em vigor. 
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Outras pessoas (pessoas coletivas, ENI, outras pessoas não singulares) 

Descrição de atividade / serviço Comissão Notas 

Abertura de conta de financiamento 
colaborativo  

€ 0,0 / 0,0 % (Gratuito) - 

Manutenção de conta de financiamento 
colaborativo  

€ 0,0 / 0,0 % (Gratuito) - 

Análise de nova operação de 
financiamento  

€ 0,0 / 0,0 % (Gratuito) - 

Processamento de novo financiamento  
Condições particulares com base 
nas características da proposta. 

- 

Serviços de disponibilização e acesso 
tecnológico à plataforma  

Condições particulares com base 
nas características da proposta. 

- 

Comissão de Gestão Anual  
Condições particulares com base 
nas características da proposta. 

- 

Processamento de prestação em dívida 
(atraso)  

Condições particulares com base 
nas características da proposta. 

- 

Alteração de condições de contratos em 
curso (prazo, titulares/garantes, datas de 
pagamento, outras condições 
financeiras)  

Até 1% do montante em dívida / 
com o valor mínimo de 300€ por 
alteração 

Condições particulares com base 
nas características da proposta. 

Recuperação judicial e/ou extra-judicial 
de empréstimos em curso 

Imputação de custos com base no 
contrato de financiamento 
celebrado em caso de recuperação 
judicial e/ou extra-judicial. 

- 

Amortização antecipada do empréstimo 
em curso  

€ 0,0 / 0,0 % (Gratuito) - 

Nota: Às comissões previstas acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 


