
 
 
 
 
 

HCU/INF/JUL2022 

Informação Referente à Prestação dos Serviços de 
Intermediação de Crédito a Título Acessório 

(art.º 53.º do Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 7 de julho) 
 

HR - Aluguer de Automóveis SA, NIPC 500225613, com sede na Av. Severiano Falcão nº 7, 
7 A, 2685-522 Prior Velho, com o número de registo de intermediário de crédito 0002349, 
encontra-se autorizada ao exercício da atividade de intermediação de crédito na categoria 
de título acessório, para a prestação dos seguintes serviços de intermediação de crédito: 
i) apresentação ou proposta de contratos de crédito a consumidores; ii) assistência a 
consumidores, mediante a realização de atos preparatórios ou de outros trabalhos de 
gestão pré-contratual relativamente a contratos de crédito que não tenham sido por si 
apresentados ou propostos, sujeita à supervisão do Banco de Portugal. 
 
A HR - Aluguer de Automóveis SA celebrou contratos de vinculação não exclusivo, com as 
seguintes entidades: 

a) BNP Paribas Personal Finance, S.A. Sucursal em Portugal,  
b) Santander Consumer Finance S.A., Sucursal em Portugal  
c) Montepio Crédito - Instituição Financeira de Crédito, S.A., 

 
A HR - Aluguer de Automóveis SA não está autorizada a receber ou entregar quaisquer 
valores relacionados com a formação, a execução e o cumprimento antecipado dos 
contratos de crédito, nos termos do artigo 46º do Decreto-Lei 81-C/2017 de 07/07 e a sua 
atividade de intermediária de crédito encontra-se sujeita à supervisão do Banco de 
Portugal. 
 
Registo Banco de Portugal 
Número de registo: 0002349.  
Pode verificar o registo da HR - Aluguer de Automóveis SA, enquanto intermediária de 
crédito junto do Banco de Portugal disponível no link 
https://www.bportugal.pt/intermediariocreditofar/hr-aluguer-de-automoveis-sa. 
   

Seguro de Responsabilidade civil   
Nome da seguradora: Hiscox, S.A. Sucursal em Portugal   
Número de contrato de seguro: 2509956    
Validade: de 22/05/2022 até 21/05/2023  
 
Contactos para efeitos do exercício da atividade de intermediação de crédito:  

→ HR - Aluguer de Automóveis SA  
Av. Severiano Falcão nº 7, 7 A, 2685-522 Prior Velho 
intermediacao.credito@hertz.pt Telef.: +351 21 942 6300  

https://www.bportugal.pt/intermediariocreditofar/hr-aluguer-de-automoveis-sa

