DECLARAÇÃO DE ADESÃO APLICAÇÃO DA MORATÓRIA
Empréstimo UCI Nº
Nome

,

titular do BI/CC/passaporte n.º
NIF

, válido até

e nome

titular do BI/CC/passaporte n.º
NIF

,
,

, válido até

,

e residentes

na qualidade de “entidades beneficiárias”, declaram, para efeitos do disposto no art.º 5.º, nº 1 do DL
n.º 10-J/2020, de 26 de março, que pretendem aderir à aplicação da moratória nos termos previstos
no referido diploma, pretendendo beneficiar da medida de suspensão do crédito para habitação
própria permanente contratado com a UCI.

Caso pretenda optar por uma modalidade diferente da suspensão do pagamento integral
da prestação mensal, por favor assinale:
Suspensão do pagamento de capital (pagamento apenas dos juros); ou,
Suspensão parcial do pagamento de capital (pagamento dos juros e uma parte de capital).

Mais declaram, sob compromisso de honra, que:

A. Preenchem, cumulativamente as seguintes condições:
I. Residência em Portugal;
II. Não se encontram, desde 18 de março de 2020, em situação de:
I. Mora ou incumprimento de prestações pecuniárias há mais de 90 dias junto das
instituições;

II. Insolvência, ou suspensão ou cessão de pagamentos;
III. Processo de execução por qualquer uma das instituições.
B. Se encontram numa das seguintes situações:
Situação de isolamento profilático ou de doença ou assistência a filhos ou netos (conforme
estabelecido no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março);
Redução do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, em virtude de
crise empresarial;
Desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.;

Trabalhadores elegíveis para o apoio extraordinário à redução da atividade económica
de trabalhador independente (nos termos do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março); ou
Trabalhadores de ent idades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de encerramento determinado durante o período de estado de emergência (nos termos do artigo 7.º
do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março);

Assim, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do Artigo 5º e das alíneas c) e d) do n.º 1 do artigo 2.º
do mencionado diploma, remetem em anexo a esta Declaração:

I. comprovativo de situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira
II. comprovativo de situação regularizada junto da Segurança Social
Adicionalmente, declaram e aceitam que a presente declaração só será considerada como completa e entregue para efeitos do disposto no DL n.º 10-J/2020, de 26 de março, após:

I. indicação atual e completa das condições de acesso; e
II. apresentação da documentação referida no parágrafo anterior.
Declaram, ainda, que tomaram conhecimento que, o acesso às medidas de apoio previstas no
referido diploma sem estarem preenchidos os respetivos pressupostos, consubstancia falsas
declarações podendo originar responsabilidade por danos ou responsabilidade criminal.

, de

de 2020

Assinatura 1º titular

Assinatura 2º titular

Conforme documento de identificação

Conforme documento de identificação

