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Pedido de Adesão a Moratória 
(Empresas) 

NÚMERO DE CONTRATO: _____________________________________________ 

DEVEDOR (EMPRESA) 

Denominação: ______________________________________________________________ 
NIPC: ____________________________________________________________________ 
Número Certidão Permanente __________________________________________________ 
Contacto Telefónico: __________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________ 
  

REPRESENTANTE LEGAL 

Nome Completo: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Documento de Identificação: _____________________ Número: ______________________ 

Validade: _____________________________ NIF: _________________________________ 
  

O Cliente acima identificado,  
 
Vem pelo presente meio solicitar à Dell Bank International Designated Activity Company (Dell DFS 
Limited) (“DFS”) a adesão a moratória, nas condições previstas no regime excecional de 
moratória estabelecida no Decreto-Lei 10-J/2020 de 26 de Março de 2020, até ao dia 31 de março 
de 2021. 
 
A moratória será aplicável a (preencher com cruz): 

 
Suspensão do pagamento das prestações de capital, juros e outros encargos que se vençam até 
31 de março de 2021, com capitalização dos juros e outros encargos e prorrogação do prazo do 
contrato por um período igual ao da suspensão. 

 
Suspensão do pagamento apenas na parcela do capital das prestações que se vençam até 31 de 
março de 2021, com manutenção do pagamento dos juros e de outros encargos nos termos 
contratualmente previstos e prorrogação do prazo do contrato por um período igual ao da 
suspensão. 

 
Apenas no caso de contratos de aluguer operacional (Renting) 

 
Suspensão do pagamento das rendas e outros encargos que se vençam até 31 de março de 
2021, sendo o respetivo plano de pagamentos prorrogado por um período igual ao da suspensão, 
com ajustamento equivalente à capitalização de juros durante o período de suspensão. A data 
contratualmente prevista para a cessação do direito de utilização do bem e para a sua 
restituição não é afetada pela presente moratória. 

 



 
 

 
Dell Financial Services é um nome comercial com que opera a Dell Bank International d.a.c., sociedade regulada pelo Banco Central da Irlanda é registada na 
Irlanda, registro commercial Dublin sob o número de identificação 502362, com sede em Innovation House, Cherrywood Science & Technology Park, Cherrywood, 
Dublin 18, Irlanda. Administradores: Donal Courtney, Frank O'Riordan, Róisín Brennan, Hugh O’Donnell, Dan Twomey, Tyler Johnson II (Americano), Don Berman 
(Americano) e William Wavro (Americano). 

2 / 3 

  Dell Financial Services 
PO Box 12335 
Dublin 18 
Ireland 
Tel: 00800 33553333  
Fax:  + 353 61 424317 
DFS_Portugal@dell.com 

O imposto do selo que possa decorrer da adesão à moratória legal será suportado pelo Cliente. 

Adicionalmente, declara ter perante a Autoridade Tributária e Aduaneira (preencher com cruz): 
Situação regularizada; 
 
Situação irregular com dívida inferior a EUR 5.000 (conjuntamente com a dívida irregular perante 
a SS); 

 
Processo negocial de regularização do incumprimento em curso; 
 
Requerimento do pedido de regularização do incumprimento submetido antes de 30 de Setembro 
de 2020. 

 

Adicionalmente, declara ter perante a Segurança Social (preencher com cruz):  
Situação regularizada; 
 
Situação irregular com dívida inferior a EUR 5.000 (conjuntamente com a dívida irregular perante 
a AT); 

 
Processo negocial de regularização do incumprimento em curso; 
 
Requerimento do pedido de regularização do incumprimento submetido antes de 30 de Setembro 
de 2020. 

 
 
Mais se remete a seguinte documentação, atual e em vigor: 
· Cópia do Cartão de Cidadão do Representante Legal; 
· Documentação comprovativa da regularidade da respetiva situação tributária e contributiva, da 
existência de processo negocial de regularização do incumprimento ou do requerimento do pedido de 
regularização, conforme aplicável. 

 
Declaro ainda ter conhecimento de que se não for enviada toda a documentação acima indicada, 
o pedido não poderá ser considerado válido nem analisado pela DFS. 

 
Confirmo igualmente que a informação acima indicada é verdadeira, autorizando a DFS a proceder 
à confirmação da mesma junto das relevantes entidades com o intuito de verificar as condições 
de acesso e aceitação do presente pedido de moratória. 

 
Em caso de pluralidade de Clientes ou de existência de garante(s), confirmo, ainda, ter a 
autorização dada pelos demais devedores e garante(s) para apresentar o presente pedido, e 
autorizo a DFS a contactá-los para obtenção de esclarecimentos, pedidos de documentação e 
autorizações que sejam devidos. 

 
Adicionalmente declaro que, nos termos legais, ser responsável pelos danos e consequências das 
falsas declarações bem como pelos custos incorridos com a aplicação de moratória que possa vir 
a ser atribuída pela DFS. 
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Além disso, declaramos que eu confirmo que eu confirmo que eu confirmo que eu confirmo que eu 
confirmo que eu confirmo que o DFS será estendido e em consideração DFS sobre a implementação do 
moratorium que reconheço e concorde em ser vinculado pela extensão de prazo de pagamento. 

 
 
Data: 
 
 
__________________________________________________ 
Nome:  
Qualidade:  
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