
 

 *As subsidiárias do Volkswagen  AG, oferecem, sob a marca registada e licenciada “Volkswagen Financial Services“ os seguintes serviços e produtos: 
Financiamento e Seguros através do Volkswagen Bank GmbH – Sucursal em Portugal | CRC Amadora, sob NUPC 980463653 | Representação Permanente 

de Volkswagen Bank GmbH, com sede em Gifhorner Str., 57, 38112 Braunschweig, Alemanha, CRC do Tribunal de Braunschweig sob o n.º HRB181 | Mediador 
de Seguros (agente) registado na ASF  sob o n.º D-HNQM-UQ9MO-22 | Seguros fornecidos pelas companhias de seguros a identificar no processo de 
contratação. Renting e Serviços de Mobilidade através Volkswagen Renting Unipessoal, Lda. CRC Cascais sob  NUPC 507850149, capital social 435.000,00 
Euros. Contactos: Alfrapark, Edifício G, R/C, Estrada de Alfragide, 67, 2614-519 Amadora | Tel 707300125. Preço/minuto: 0,09€ (chamadas com origem na rede 

fixa), 0,13€ (chamadas com origem na rede móvel), valores sem IVA, faturação ao segundo após o 1.º minuto 

 

 

Declaração de adesão à aplicação da moratória para Empresa/ 
Empresário em Nome Individual (ENI com declaração), nos termos do 
Decreto-Lei n.º 107/2020 de 31 de Dezembro: 
 

CLIENTE  
Denominação Social*  NIPC*  

Descrição/Objecto*  CAE*  

Morada completa  

Tipo Rua  Rua  Nº  

Andar  Lugar  CP  Localidade  

Telefone*  Email*  

(* campos de informação obrigatória) 

 

 

Identificação N.º(s) Contrato(s)/ Condições Particulares: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

1. Perante a evolução epidemiológica do novo coronavírus (COVID-19), o Cliente pretende submeter o seu pedido 
de adesão à aplicação da moratória implementadas pelo Volkswagen Financial Services. 
 
2. A adesão é realizada nos termos da última alteração efetuada pelo Decreto-Lei n.º 107/2020 de 31 de dezembro 
pelo que o Cliente deve reunir as seguintes condições: 

i. Não beneficiar, à data de 1 de Outubro de 2020, das medidas previstas neste regime relativamente às 
operações de crédito em causa, ou  

ii. tendo beneficiado das medidas de apoio, as mesmas tenham sido aplicadas por um período inferior a nove 
meses  

iii. O período total de aplicação dos efeitos das medidas de apoio não pode exceder nove meses  

 

3. O Cliente declara, sob compromisso de honra, que: 
(i) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, 

sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem 
o respetivo processo pendente; 

(ii) Apresenta situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social, ; ou 
(iii) Realizou pedido de regularização da situação até à presente data. 

 

4. O Cliente junta em anexo os documentos comprovativos de que a sua representada não se encontra e situação 
de dívida perante a Autoridade Tributária e Aduaneira, bem como perante a Segurança Social, ou do requerimento do 
pedido de regularização da situação de incumprimento, bem como código de consulta à certidão de registo comercial da 
empresa atualizado. 
 

5. O Cliente tem pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos indicados nos termos do número 

anterior pode determinar a recusa do pedido de moratória. 

 

6. O Cliente e seu Representante Legal têm ainda pleno conhecimento de que 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. 

 

7. Beneficiou do regime de moratória até 30 de Setembro de 2020 (por favor assinale)? 

 
 Não         Sim  Quantos meses? ________ 

 

 



 

 *As subsidiárias do Volkswagen  AG, oferecem, sob a marca registada e licenciada “Volkswagen Financial Services“ os seguintes serviços e produtos: 
Financiamento e Seguros através do Volkswagen Bank GmbH – Sucursal em Portugal | CRC Amadora, sob NUPC 980463653 | Representação Permanente 

de Volkswagen Bank GmbH, com sede em Gifhorner Str., 57, 38112 Braunschweig, Alemanha, CRC do Tribunal de Braunschweig sob o n.º HRB181 | Mediador 
de Seguros (agente) registado na ASF  sob o n.º D-HNQM-UQ9MO-22 | Seguros fornecidos pelas companhias de seguros a identificar no processo de 
contratação. Renting e Serviços de Mobilidade através Volkswagen Renting Unipessoal, Lda. CRC Cascais sob  NUPC 507850149, capital social 435.000,00 
Euros. Contactos: Alfrapark, Edifício G, R/C, Estrada de Alfragide, 67, 2614-519 Amadora | Tel 707300125. Preço/minuto: 0,09€ (chamadas com origem na rede 

fixa), 0,13€ (chamadas com origem na rede móvel), valores sem IVA, faturação ao segundo após o 1.º minuto 

 

8. Pedido de Apoio (identificar uma das seguintes opções): 

 Moratória de ___ meses de capital, juros, comissões e demais encargos (com prorrogação do contrato, incluindo 
garantias, por período igual ao da moratória); 

 Moratória de ___ meses de capital, juros, comissões e demais encargos (período máximo até 30 de setembro 
de 2021) sem prorrogação do contrato.do contrato; 

 Outro pedido: _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Condições da aprovação do pedido 
1. O Cliente declara ter conhecimento que, caso não se encontrem preenchidos todos os requisitos legais de acesso ao regime da moratória previsto 
na legislação nacional, o presente documento não vincula o Volkswagen Financial Services à aceitação do pedido de aplicação da moratória para 
Empresa ou ENI, reservando-se este o direito de proceder à análise do pedido nos termos legais e/ou contratuais, bem como à análise da 
documentação e restantes elementos que lhe tenham sido disponibilizados pelo Declarante, com vista à tomada da decisão de aceitar ou não o 
pedido de alteração contratual. 
2. O Cliente declara ainda ter conhecimento que não se encontra incluído no valor de moratória os valores correspondentes a Seguros Automóvel, 
Seguros Plano Proteção ao Crédito, Imposto Único de Circulação (IUC) e serviço de manutenção.   

............................ (local), __/__/2021 

 

_________________________________      
Assinatura do(s) Legal(is)Representante(s), conforme Doc. de Identificação 

[Carimbo da empresa]  

 

 

 


