
·  Declaração de não dívida junto da Autoridade Tributária e/ou Aduaneira e da Segurança Social, ou; 
(ii) declaração da Autoridade Tributária e Aduaneira e/ou da Segurança Social que comprova que o valor em dívida é 
inferior a EUR 5000, ou;
(iii) declaração da Autoridade Tributária e Aduaneira e/ou da Segurança Social que comprova a existência de processo  
negocial de regularização do incumprimento em curso, ou;
(iv) declaração da Autoridade Tributária e Aduaneira e/ou da Segurança Social que comprova que foi submetido pedido e 
regularização do incumprimento antes de 30 de setembro de 2020

· Presente declaração devidamente preenchida, assinada e enviada por email ou por CTT

Declaro ainda ter conhecimento de que, se não for enviada toda a documentação acima indicada, o pedido não poderá 
ser considerado válido, nem analisado, pelo Banco Santander Consumer Portugal.

Confirmo igualmente que a informação acima indicada é verdadeira, autorizando o Banco Santander Consumer Portugal 
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 o Banco a contactá-los para obtenção 
de esclarecimentos, pedidos de documentação e autorizações que sejam devidos.

Adicionalmente declaro que, nos termos e para os efeitos do artigo 7º. do Decreto-Lei 10-J/2020 de 26 de Março,  sou 
responsável pelos danos e consequências das falsas declarações bem como pelos custos incorridos com a aplicação de 
moratória que possa vir a ser atribuída pelo Banco Santander Consumer Portugal.

TITULAR

Assinatura conforme Documento de Identificação*

Data:     / / 2020      Local:

*Caso o cliente esteja registado no Portal de Clientes (https://clientes.santanderconsumer.pt) e o email de registo 
seja o mesmo utilizado para o pedido de Moratória, não será necessária assinatura física.

Pedido de Adesão a Moratória
(ENI)

NÚMERO DE CONTRATO: 

TITULAR

Nome Completo* 

Tipo de Doc*. : CC       BI       Outro (Indicar)   

Número de Doc*:

Contacto Telefónico*      NIF* 

Email*

O Cliente acima identificado,

Vem pelo presente meio solicitar ao Banco Santander Consumer Portugal, a adesão ao regime excecional de moratória 
estabelecida no Decreto-Lei 10-J/2020 de 26 de Março, vigorante até ao dia 31 de março de 2021.

A moratória abrangerá (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 30 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.

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

Nos termos e para os efeitos do presente pedido declaro estar em (preencher com cruz):

Cumprir com os requisitos de acesso à moratória, conforme estabelecido no Decreto-Lei 10-J/2020 de 26 de Março

Adicionalmente, declara ter perante a Autoridade Tributária e Aduaneira (preencher com cruz):
Situação regularizada;
Situação irregular com dívida inferior a EUR 5000 (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 5000 (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 que se encontra encontra atual e em vigor:
· Cópia do cartão de cidadão atualizada
· Comprovativo de morada (fatura de água, electricidade ou telecomunicações com antiguidade não superior a 2 meses)
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