
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MORATÓRIA A CONTRATO DE CRÉDITO 

 

Nome completo:_______________________________________________________________  

Número de identificação fiscal: _______________________ 

Contrato(s) de crédito: ____________________________________________________________ 

No âmbito das medidas de proteção resultantes da pandemia causada pela COVID-19, venho pelo presente solicitar 
a aplicação de uma moratória sobre os(s) contrato(s) referido(s) supra, na seguinte modalidade (escolher apenas 

uma): 

Suspensão do pagamento de capital, mantendo-se o pagamento dos juros 

Suspensão do pagamento de capital e juros, sendo os juros calculados e devidos após terminar a moratória 

O pedido em causa deve-se ao facto de me encontrar afetado pela , com um impacto negativo na minha situação 

financeira / economia familiar, devido a (assinalar a que se aplica):  

Isolamento profilático / doente com COVID-19 

Prestação de assistência a filhos ou netos, por estes se encontrarem doentes ou em isolamento 

Redução do o período normal de trabalho / suspensão do contrato de trabalho em consequência da crise empresarial 

Desemprego, registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P 

Trabalhador independente e abrangido pelo apoio extraordinário à redução da atividade económica 

Trabalhador de uma entidade com estabelecimento ou atividade encerrada por imposição legal, ao abrigo das regras 

emanadas do estado de emergência 

A moratória permanecerá até 30 de Setembro de 2020.  
Caso pretenda outra data anterior, indique qual o mês: 

Para os devidos efeitos, declaro e/ou tomo conhecimento que: 

• Qualquer das opções implica o pagamento de juros ou durante a moratória ou após a mesma, conforme 

aplicável; 

• Autorizo o tratamento dos meus dados de saúde aqui declarados, para efeitos de análise e concessão da 

moratória que estou a solicitar; 

• Se a data por mim indicada para o fim da moratória for posterior a 30 de Setembro, manter-se-á o dia 30 de 
Setembro como limite; 

• Após o termo da moratória, as prestações voltarão a ser devidas e cobradas, conforme plano de 

pagamentos que irei receber, sendo o prazo do contrato de crédito estendido pelo período necessário para 

pagamento dos valores em dívida e, se aplicável, dos juros referentes ao período da moratória; 

• Se tiver optado pela suspensão de pagamento de juros e capital, os juros calculados durante o período de 
aplicação da moratória serão liquidados nas prestações que se vençam após o termo da mesma; 

• A atribuição da moratória depende do preenchimento dos requisitos de elegibilidade; 

• Sou integralmente responsável por todos os danos e efeitos causados, se as declarações prestadas forem 

falsas, podendo incorrer em responsabilidade criminal; 

• Não sou devedor de qualquer montante à Segurança Social nem à Autoridade Tributária, tendo a minha 

situação regularizada com ambas as entidades. 

 

 

Assinatura (conforme documento de identificação)    Data: __________________ 


