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CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

1. O preço base dos bens a colocar em leilão resulta do 
acordo entre o proprietário dos bens e a Numisma Leilões.

2. A Numisma responsabiliza-se por:

•  Peritagem e classificação das moedas, bem como 
dos valores base, abaixo dos quais nada é vendido;

•  Fotografias das moedas, notas e outros bens em 
alta resolução;

•  Produção e distribuição de catálogos;
• Toda a comunicação Marketing e publicidade nas 

redes sociais (Instagram, Facebook, Twitter e Pin-
terest), incluindo Newsletters para milhares de con-
tactos em todo o mundo;

•  Toda a comunicação realizada através do  site www.
numisma.pt

3. A Numisma Leilões ao colocar um lote em venda, re-
serva-se o direito de cobrar uma taxa, a título de cláusula 
penal, correspondente a 10% do valor mínimo de venda, 
caso o proprietário decida retirar o lote.

4. Pela prestação dos serviços, objeto do contrato, a 
Numisma e os proprietários dos bens definirão os valores 
consoante a importância ou o tipo de bem a ser leiloado.

5. O pagamento ao proprietário dos bens colocados em 
leilão será efetuado no prazo de 30 dias úteis, após a 
data do leilão. Através do IBAN:

Recebemos para leilão os itens que constam na lista 
em anexo:

Leilão Nº

Assinatura (Cliente)

Assinatura (Numisma Leilões)

Data

Lisboa, DD-MM-AAAA

INFORMAÇÕES

Nome 

Morada 

Código Postal -  Localidade 

Telefone  Telemóvel  NIF 

Email 
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PARTICIPE no leilão online
através das seguintes plataformas

https://numisma.bidinside.com

https://pt.bidspirit.com/ui/houses/numisma

LICITE no leilão online
através das seguintes plataformas

1976-2021

https://www.numisma.pt

Nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 155/2015, 
de 10 de agosto, é concedida, à empresa NUMISMA - 
SOCIEDADE DE ARTIGOS NUMISMÁTICOS, S.A., com o 
número de identificação de pessoa coletiva 501890890 
e sede na Av. da Igreja, n.º 63-C, 1700-235 Lisboa, 
autorização para o exercício da atividade leiloeira.

O presente título caduca no momento em que se veri-
ficarem as circunstâncias de não idoneidade, previstas 
no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 155/2015, de 10 de 
agosto, e de cessação da atividade para efeitos co-
merciais ou tributários.

HISCOX
Seguros de Arte
Seguro de Actividade Leiloeira N.º 2504204

Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma en-
tidade de resolução alternativa de litígios de consumo:

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo 
de Lisboa
Rua dos Douradores, 116 - 2º
1100-207 Lisboa
Telefone: +351 218 807 030
juridico@centroarbitragemlisboa.pt 
www.centroarbitragemlisboa.pt

Mais informações em portal do consumidor:
www.consumidor.pt

Auction Sale conducted 
according to the I.A.P.N. rules

Leilão realizado de acordo 
com as normas da I.A.P.N.
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Leilões, Moedas Raras, 
Livros, Notícias e 
muito mais...

www.numisma.pt

Av. das Forças Armadas, 4 – 6ºD 
1600-082 Lisboa (Entrecampos)
Portugal
+351 217 931 838
+351 217 932 194

CONTACTE-NOS
info@numisma.pt


