
 
 
 
 
 
 
 

 

Informação Referente à Prestação dos Serviços 

de Intermediação de Crédito 

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

 

 

A Smile.up S.A com o NIPC 509 812 309 com sede na Avenida da Boavista, 1679, Piso 1, 

Salas 1.07 à 1.11 | 4100-132 Porto com email geral info@smileup.pt e o telefone 220 

448 110. 

   

Intermediário de crédito a título acessório, registado no Banco de Portugal com o nº 

0001437, com contrato de vinculação sem caráter de exclusividade celebrado com: 

 

• Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A. (NIPC: 503016160) 

• Cofidis (NIPC: 980125995) 

• Abanca Servicios Financieros, E.F.C. SA - Sucursal em Portugal (NIPC: 980147085) 

 

para o exercício da atividade de intermediação de crédito através da prestação de 

serviços de intermediação de crédito de apresentação ou proposta de contratos de 

crédito a consumidores e de assistência a consumidores, sujeita à supervisão do Banco 

de Portugal. Não está autorizado a receber ou entregar quaisquer valores relacionados 

com a formação, a execução e o cumprimento antecipado dos contratos de crédito, com 

exceção do disposto no nº2 do artigo 46º do DL 81-C/2017 de 07/07.  

Para os devidos efeitos, declara que é detentora do seguro de responsabilidade civil 

profissional pela atividade de intermediação de crédito celebrado com a seguradora 

Hiscox Insurance Company Limited, apólice nº 2511879, válida até 19-09-2020. 

  

mailto:info@smileup.pt


 
 
 
 
 
 
 

 

Informação Referente à Prestação dos Serviços 

de Intermediação de Crédito 

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

 

 

A Smile.up III – Dental Clinics, Lda com o NIPC 505 811 634 com sede na Avenida da 

Boavista, 1679, Piso 1, Salas 1.07 à 1.11 | 4100-132 Porto com email geral 

info@smileup.pt e o telefone 220 448 110. 

   

Intermediário de crédito a título acessório, registado no Banco de Portugal com o nº 

0001480, com contrato de vinculação sem caráter de exclusividade celebrado com: 

 

• Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A. (NIPC: 503016160) 

• Cofidis (NIPC: 980125995) 

• Abanca Servicios Financieros, E.F.C. SA - Sucursal em Portugal (NIPC: 980147085) 

 

para o exercício da atividade de intermediação de crédito através da prestação de 

serviços de intermediação de crédito de apresentação ou proposta de contratos de 

crédito a consumidores e de assistência a consumidores, sujeita à supervisão do Banco 

de Portugal. Não está autorizado a receber ou entregar quaisquer valores relacionados 

com a formação, a execução e o cumprimento antecipado dos contratos de crédito, com 

exceção do disposto no nº2 do artigo 46º do DL 81-C/2017 de 07/07.  

Para os devidos efeitos, declara que é detentora do seguro de responsabilidade civil 

profissional pela atividade de intermediação de crédito celebrado com a seguradora 

Hiscox Insurance Company Limited, apólice nº 2511877, válida até 19-09-2020. 
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Informação Referente à Prestação dos Serviços 

de Intermediação de Crédito 

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

 

 

A Smile.up IV – Dental Clinics, Lda com o NIPC 503 724 793 com sede na Avenida da 

Boavista, 1679, Piso 1, Salas 1.07 à 1.11 | 4100-132 Porto com email geral 

info@smileup.pt e o telefone 220 448 110. 

   

Intermediário de crédito a título acessório, registado no Banco de Portugal com o nº 

0001435, com contrato de vinculação sem caráter de exclusividade celebrado com: 

 

• Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A. (NIPC: 503016160) 

• Cofidis (NIPC: 980125995) 

• Abanca Servicios Financieros, E.F.C. SA - Sucursal em Portugal (NIPC: 980147085) 

 

para o exercício da atividade de intermediação de crédito através da prestação de 

serviços de intermediação de crédito de apresentação ou proposta de contratos de 

crédito a consumidores e de assistência a consumidores, sujeita à supervisão do Banco 

de Portugal. Não está autorizado a receber ou entregar quaisquer valores relacionados 

com a formação, a execução e o cumprimento antecipado dos contratos de crédito, com 

exceção do disposto no nº2 do artigo 46º do DL 81-C/2017 de 07/07.  

Para os devidos efeitos, declara que é detentora do seguro de responsabilidade civil 

profissional pela atividade de intermediação de crédito celebrado com a seguradora 

Hiscox Insurance Company Limited, apólice nº 2511878, válida até 19-09-2020. 
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Informação Referente à Prestação dos Serviços 

de Intermediação de Crédito 

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

 

 

A Smile.up V – Dental Clinics, S.A. com o NIPC 504 578 510 com sede na Avenida da 

Boavista, 1679, Piso 1, Salas 1.07 à 1.11 | 4100-132 Porto com email geral 

info@smileup.pt e o telefone 220 448 110. 

   

Intermediário de crédito a título acessório, registado no Banco de Portugal com o nº 

0001491, com contrato de vinculação sem caráter de exclusividade celebrado com: 

 

• Banco BNP Paribas Personal Finance, S.A. (NIPC: 503016160) 

• Cofidis (NIPC: 980125995) 

• Abanca Servicios Financieros, E.F.C. SA - Sucursal em Portugal (NIPC: 980147085) 

 

para o exercício da atividade de intermediação de crédito através da prestação de 

serviços de intermediação de crédito de apresentação ou proposta de contratos de 

crédito a consumidores e de assistência a consumidores, sujeita à supervisão do Banco 

de Portugal. Não está autorizado a receber ou entregar quaisquer valores relacionados 

com a formação, a execução e o cumprimento antecipado dos contratos de crédito, com 

exceção do disposto no nº2 do artigo 46º do DL 81-C/2017 de 07/07.  

Para os devidos efeitos, declara que é detentora do seguro de responsabilidade civil 

profissional pela atividade de intermediação de crédito celebrado com a seguradora 

Hiscox Insurance Company Limited, apólice nº 2511876, válida até 19-09-2020. 

mailto:info@smileup.pt

