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Folheto informativo da associação Financiamento ao consumo Suíça relativamente a empréstimos 

responsáveis e possíveis riscos em caso de fatalidades do tomador de crédito 

O que identifica um empréstimo responsável? 

Os créditos a particulares são instrumentos financeiros protegidos e modernos. A sua concessão é 

regulamentada na Suíça através de uma das leis mais restritivas na Europa, a lei federal relativa ao 

crédito ao consumo («Bundesgesetz uber den Konsumkredit», KKG). Esta regulamentação possui uma 

forte fundamentação: tem como objetivo proteger o tomador de crédito de sobre-endividamento. Um 

aconselhamento detalhado sobre as diferentes soluções individuais, uma verificação séria do pedido 

de crédito, entre outros, com base em informações do requerente, e a explicação de potenciais riscos 

são, por isso, uma questão importante da Instituição de Membros da associação Financiamento ao 

consumo Suíça. 

A preocupação central reside na sustentabilidade do crédito para o tomador de crédito: O montante 

de financiamento deve variar de acordo com as suas possibilidades financeiras individuais. Neste 

sentido, para avaliar o pedido, a situação financeira global do tomador de crédito é analisada e é criado 

um perfil de risco pessoal. Assim, a partir do orçamento individual, é calculado um montante de 

financiamento sustentável, cujo reembolso em juros mensais permita flexibilidade financeira 

suficiente, de modo que o tomador de crédito possa utilizar a sua margem de manobra financeira 

adquirida da forma mais segura possível.   

As fatalidades não devem conduzir a dificuldades financeiras 

O tomador de crédito deve estar consciente de que, durante a vigência de um crédito a particulares, 

acontecimentos imprevistos, como perda de emprego, acidente, doença ou divórcio, podem conduzir 

a uma alteração desfavorável das suas receitas/despesas. O tomador de crédito pode minimizar este 

risco através de medidas específicas. As recomendações e os princípios para um empréstimo 

responsável podem ser consultados na página da da associação Financiamento ao consumo Suíça 

(konsumfinanzierung.ch).   

Em qualquer caso, se ocorrerem esses acontecimentos, é recomendável contactar a instituição 

financeira. Desta forma, é possível, quando necessário, encontrar uma solução justa e sustentável em 

conjugação com o reembolso do crédito e, assim, atenuar um agravamento da situação financeira do 

tomador de crédito.  

A realização de um seguro de prestações adicional, caso a instituição financeira o ofereça, pode ajudar 

o tomador de crédito a proteger-se do incumprimento de pagamento devido a desemprego 

involuntário, doença ou acidente. Em qualquer caso, recomenda-se que o tomador de crédito receba 

aconselhamento pessoal por parte da sua instituição financeira.  
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