
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MORATÓRIA A CONTRATO DE CRÉDITO 

 

Nome/Designação Social:  

NIF/NIPC:  

Contrato(s) de crédito: 

No âmbito das medidas de proteção resultantes da pandemia causada pela COVID-19, e em concreto do 

Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de Março (alterado pelo Decreto-Lei nº 26/2020, Lei 27-A de 24 de Julho, 

Decreto-Lei n.º 78-A/2020, de 29 de Setembro e Decreto-Lei n.º 107/2020, de 31 de Dezembro), 

venho/vimos pelo presente solicitar a aplicação de uma moratória, nos termos e para os efeitos previstos 

no supra referido Decreto-Lei, sobre o(s) contrato(s) de crédito acima indicado(s) celebrado(s) com o 

Credibom, 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 (aplicar-se-á esta forma de suspensão caso não selecione nenhuma das duas ou se selecionar ambas) 

 

Solicito(amos) que a moratória se aplique até: 
          [máximo de 9 meses – ver nota a)]    
 

Declaro(amos), nos termos da alínea d) do nº 1 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de Março, que 

i) eu/esta sociedade não sou/é nesta data devedor(a) de qualquer montante à Segurança Social nem à 

Autoridade Tributária, tendo a minha/sua situação regularizada com ambas as entidades; ou ii) ou tenho/ esta 

sociedade tem uma situação irregular cuja dívida seja um montante inferior a 5000 (euro); ou iii) tenho/ esta 

sociedade tem em curso processo negocial de regularização do incumprimento; ou iv) realizei/esta sociedade 

realizou um  pedido de regularização da situação de incumprimento antes do presente pedido. Qualquer uma 

das situações é comprovada conforme declarações que envio(amos) juntamente com o presente pedido. Mais, 

tomo(amos) conhecimento que sou/somos integralmente responsável/responsáveis por todos os danos e 

efeitos causados por declarações falsas, podendo ser responsabilizado(s) civil e criminalmente, nos termos do 

artigo 7º do Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de Março.  

Notas: 

a) Se o período total solicitado for superior a 9 meses, ou se o número de meses solicitado, acumulado com o 

período de moratória já decorrido para o(s) contrato(s) em causa (período da moratória anterior acrescido 

da solicitada), for superior a 9 meses o prazo será automaticamente reduzido para 9 meses. 

b) A moratória a aplicar dependerá do tipo de contrato de crédito. 

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

pagamentos a remeter ao(s) declarante(s), sendo o prazo do contrato de crédito estendido pelo período 

necessário para pagamento dos valores em dívida e dos juros referentes ao período da moratória 

d) Os juros que possam decorrer durante o período de aplicação da moratória serão liquidados nas prestações 

que se vençam após o termo da moratória 

e) A ausência de envio da documentação comprovativa da respetiva situação tributária e contributiva no prazo 

de 15 dias, dá origem a recusa da atribuição da moratória 

f) A atribuição da moratória está sujeita à avaliação do preenchimento de todas as condições de atribuição 

da mesma  

 

Data: 

Assinatura dos representantes legais da Sociedade requerente 

 

 

 


