
Fim de relatório
A informação  prestada,  extraída  da  Central  de  Responsabilidades  de  Crédito (CRC)  no  momento  em  que  a  consulta  foi efetuada,  é  da 
responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-
Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes 
dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

Sem responsabilidades registadas na Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal na data 
indicada no cabeçalho.
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