
 

*As subsidiárias do Volkswagen Financial Services AG, oferecem, sob a marca registada e licenciada “MAN Financial Services“ os seguintes serviços e produtos: Financiamento e Seguros 
através do Volkswagen Bank GmbH – Sucursal em Portugal | CRC Amadora, sob NUPC 980463653 | Representação Permanente de Volkswagen Bank GmbH, com sede em Gifhorner Str., 57, 
38112 Braunschweig, Alemanha, CRC do Tribunal de Braunschweig sob o n.º HRB1819 | Mediador de Seguros (agente) registado na ASF sob o n.º, D-HMQM-UQ9MO-22 | Seguros fornecidos 
pelas companhias de seguros a identificar no processo de contratação. Renting e Serviços de Mobilidade através da Volkswagen Renting, Unipessoal, CRC Cascais sob  NUPC 507850149, 
capital social 435.000,00 Euros. Contactos: Alfrapark, Edifício G, R/C, Estrada de Alfragide, 67,  2614-519 Amadora | Tel + 351 210 320 100 | Email: geral.mfipt@man.eu | Site: www.man-

portugal.pt/fs 
 

 

CUSTOS ADMINISTRATIVOS VALOR* 

Tratamentos de Contra-ordenações (Coimas/ Multas e Contestações) € 20,00 

Devolução de cheque pelo banco por falta de provisão e/ou outras irregularidades € 30,00 

Comissão por Revogação de Débitos Directos (SEPA) € 150,00 

Comissão relativa a cobrança de valores em mora 
4% 

Min: € 50,00    Max: € 150,00 (1) 

Alteração da data indicada para débito directo € 20,00 

Alteração da conta bancária indicada para débito directo € 5,00 

Alteração da data para apresentação de cheque a pagamento € 20,00 

Comissão de abertura de contrato € 375,00 

Comissão de Gestão Processo Perda Total € 250,00 

Cedência de Posição Contratual € 250,00 

Alterações Contratuais € 150,00 

Emissão de declarações (excluindo obrigatórias) €30,00 

2ª Via DUA a Pedido do Cliente € 120,00 

2ª Via de Factura € 15,00 

2ª Via de Documentos Outros € 15,00 

Peritagem Final:  

      Recepção aquando entrega do veículo - término antecipado € 250,00 

Recepção aquando entrega do veículo - término contratual previsto Gratuito 

Reagendamento, após falta de comparência na peritagem inicial agendada € 300,00 

Pré-Inspecções de Recondicionamento (sob marcação) € 150,00 

Comissão pela abertura de processo de gestão de valores em mora com intervenção de Empresa externa 

de Recuperação (extra-judicial)   

 

12% 

Comissão pela abertura de processo de gestão de Contencioso (extra-judicial ou judicial) 
15% 

Min: € 1.500    Max: € 2.500 (2) 

Honorários de Advogados para processo judicial ou extra-judicial 

 

15% (valor recuperado) 

Min: 380€ 

Honorários de Advogado para recuperação de veículo em procedimento cautelar  
15% (valor do veículo) 

Min: 430 € 

Recuperação de Veículos com intervenção de Empresa de Recuperação Externa (extra-judicial ou judicial)  € 1.750,00    (3) 

Recolha de Veículos (extra-judicial e judicial) sem intervenção de Empresa de Recuperação Externa 

(processo em gestão extra-judicial/ou extra-judicial) 

€ 750       (3) 

Reboques para transporte de Veículos (exclui despesas com motoristas, despesas de deslocação e/ou 

outras decorrentes do transporte da viatura)   

€ 500 - € 2.500 

(3)  (4) 

Parque de Veículos (valor diário) € 50 (3) 

 

* Aos valores indicados acresce IVA à Taxa Legal em Vigor 

 

NOTAS: 

 

(1)  Por cada prestação ou por cada outro valor vencido e não pago na respectiva data de vencimento 

(2) Acrescem encargos suportados em processos extra-judiciais ou judiciais, nomeadamente honorários de advogados, taxas de justiça, 

despesas e honorários de agente de execução 

(3) Por viatura 

(4) O valor das despesas com motoristas, despesas de deslocação e/ou outras decorrentes do transporte da viatura são imputados ao 

cliente 


