PEDIDO DE EXTENSÃO À APLICAÇÃO DE MORATÓRIA
Moratória Privada – ASFAC Associação de Instituições de Crédito Especializado

TITULAR

Contrato nº _____________

NOME: _________________________________________________________________
NIF:__________________CC nº:___________________ Válido até ____/____/______

Vem pelo presente requerer a extensão da Moratória aplicada ao Contrato de Crédito acima
identificado até ao dia [assinalar apenas uma opção]:
31 de dezembro de 2020
_____/______/2020 [posterior a 30 de setembro de 2020 e anterior a 31 de dezembro de 2020].
[Nota: na falta de seleção de uma das opções e/ou quando ocorra a indicação de uma data inválida
será considerado por defeito que o titular pretende a extensão da moratória até ao dia 31 de dezembro
de 2020.]
Durante o período em que perdurar a extensão da Moratória, o titular expressamente pretende e
consente que, a partir de 1 de outubro de 2020, a forma de suspensão do pagamento seja a suspensão
do pagamento de capital, mantendo-se o pagamento dos juros.

Para os devidos efeitos declaro sob compromisso de honra e/ou tomo conhecimento que:
1-

Reconheço que em virtude da aplicação da extensão da Moratória, o prazo do Contrato de

Crédito será novamente alargado;
2-

Antecipo que a situação de dificuldade financeira que originou o pedido de adesão à Moratória

se manterá após o dia 30 de Setembro de 2020;
3-

Comprometo-me a facultar as evidências que me venham a ser solicitadas através de

documentos comprovativos da manutenção da situação de dificuldade financeira que originou o
presente pedido.
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4-

Os beneficiários que acederem às medidas de apoio previstas no presente documento e que

não preencham os pressupostos para o efeito, são responsáveis pelos danos que venham a ocorrer
pelas falsas declarações, bem como pelos custos incorridos com a aplicação das referidas medidas
excecionais, sem prejuízo de outro tipo de responsabilidade gerada pela conduta, nomeadamente
criminal.

Data: _____________

Assinatura:_________________________________________________________________________________
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