
 

INFORMAÇÃO RELATIVA À ATIVIDADE DE INTERMEDIÁRIO DE CRÉDITO 

 

DUOMAQUETE – Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda, com sede na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 106 - 2º                   

andar – 4460-375 Senhora da Hora e estabelecimento na Rua Tomás Ribeiro, nº 799 – 4450-298 Matosinhos, registado                  

como Intermediário de Crédito no Banco de Portugal com o nº 0001536. 

Telefone: 22 954 36 55 * Página: www.duomaquete.com * Email: geral@duomaquete.com 

 

A DUOMAQUETE, está registada como Intermediário de Crédito a título Vinculado no Banco de Portugal sob o nº                  

0001536 – Registo disponível para consulta no portal do cliente bancário em:            

https://www.bportugal.pt/intermediariocreditofar/duomaquete-sociedade-de-mediacao-imobiliaria-lda. 

 

Categoria: Intermediário de Crédito a título VINCULADO. 

Temos contratos de Vinculação com as seguintes Entidades:  

● Banco BIC Português 

● Banco BPI, SA 

● Novo Banco, SA 

● Banco Santander Totta, S.A. 

● Banco CTT, S.A. 

● UCI – União de Créditos Imobiliários, S.A. 

● Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

 

O Intermediário de Crédito DUOMAQUETE – Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda, não exerce a atividade em 

regime de exclusividade relativamente a um mutuante.  

Serviços de Intermediação de Crédito: 

● Apresentação ou proposta de contratos de crédito a consumidores; 

● Assistência a consumidores, mediante a realização de actos preparatórios ou de outros trabalhos de gestão 

pré-contratual relativamente a contratos de crédito que não tenham sido por si apresentados ou 

propostos. 

A DUOMAQUETE – Sociedade de de Mediação Imobiliária, Lda, NÃO presta serviços de Consultoria. 

Seguro de Responsabilidade Civil – Profissional  

● Seguradora – Hiscox – Insurance Company, Ltd *  

● Apóline nº 2511197 

● Valido até 01/08/2020 

 

O intermediário de crédito DUOMAQUETE – Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda, não pode 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. 

A atividade de Intermediário de Crédito da DUOMAQUETE – Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda, está sujeita à 

supervisão do Banco de Portugal.  

Informação prestada em conformidade com o nº 1 do artigo 53º do Decreto-Lei 81-C/2017, de 07 de julho. 
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