IBM Deutschland Kreditbank GmbH, Sucursal em Portugal
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o
número único de matrícula e de pessoa coletiva 980549442
Rua do Mar da China, nº 3
Parque das Nações
1990-138 Lisboa

Formulário de Declaração de Adesão à Moratória Pública
(nos termos do Decreto-Lei 10-J/2020 de 26 de março)
Identificação da entidade requisitante (“Cliente”):
Denominação Social
NIPC

Identificação dos contratos aos quais o Cliente quer aplicar as medidas de moratória:
N.º de contrato
1
2
3
4
5
6
O Cliente declara que pretende aderir às medidas de apoio previstas no Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de
março, relativamente aos contratos acima identificados, nos termos da solução assinalada abaixo:
Solução escolhida pelo
Cliente
1.

2.

Suspensão das prestações de capital e de juros até 30 de
setembro de 2020, com consequente prorrogação do prazo dos
pagamentos por período idêntico.
Nesta opção, os juros vencidos não pagos serão capitalizados
(acrescidos ao valor total de capital em dívida) com o consequente
ajuste das prestações. Não serão prolongados outros elementos
associados aos contratos abrangidos pela medida.
Suspensão das prestações de capital até 30 de de setembro de
2020, com consequente prorrogação do prazo dos pagamentos
por período idêntico.
Nesta opção, o Cliente continuará a pagar a parcela de juros da
prestação, sendo adiado apenas o componente de capital com o
consequente ajuste das prestações. Não são prolongados outros
elementos associados aos contratos abrangidos pela medida.

O Cliente declara que, de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março:
a) Tem sede e exerce a sua atividade económica em Portugal;
b) Não estava, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento de prestações pecuniárias há mais
de 90 para com o IBM Kreditbank, ou estando dias, ou estando não cumpria o critério de
materialidade previsto no Aviso do Banco de Portugal n.º 2/2019;
c) Não se encontra em situação de insolvência, ou suspensão ou cessão de pagamentos, ou estava à
data de 18 de março de 2020 já em execução por qualquer uma das instituições;
d) Tem a situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social, não
relevando até ao dia 30 de abril de 2020, para este efeito, as dívidas constituídas no mês de março de
2020, de acordo com os Anexos que junta a este Formulário.
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O Cliente declara e garante ainda que:
•
•
•

tem conhecimento e aceita o impacto que a aplicação das medidas de apoio da moratória terão no(s)
contrato(s) de Locação Financeira e Empréstimo abrangidos;
o(s) representante(s) signatário(s) têm os poderes necessários para vincular o Cliente; e
que as declarações prestadas pelo Cliente ao abrigo deste Formulário de Declaração de Adesão à
Moratória Pública são verdadeiras.

Anexar:
Declaração da Autoridade Tributária
Declaração da Segurança Social

Assinatura:

Nome:
Cargo:
Data:

Nome:
Cargo:
Data:
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