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Moratória de Crédito - Conheça as medidas da Financeira El 

Corte Inglés Portugal: Saiba mais! 

Finalidade da Moratória 

Com o objectivo de apoiar os nossos clientes a enfrentarem os efeitos da COVID-19, a 

Financeira El Corte Inglés Portugal possibilita o acesso à moratória de crédito, segundo os 

termos dispostos na Moratória Privada da ASFAC: 

https://www.asfac.pt/comunicado/12/moratoria_privada_da_asfac 

Âmbito 

Operações não abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, nomeadamente contractos de 

crédito pessoal, cartão de crédito e linhas de crédito 

  Condições de acesso: 

Para aceder à moratória terão de ser preenchidos os seguintes requisitos: 

 Os clientes que pretendam beneficiar da moratória não devem verificar, a 18 de Março 

de 2020, situações de mora ou incumprimento de prestações há mais de 90 dias; 

 Encontrar-se nas seguintes situações:  

o Isolamento profiláctico ou de doença ou prestação de assistência a filhos ou 

netos, conforme estabelecido na redacção do Decreto – Lei n.º 10-A/2020, de 

13 de Março 

o Colocação em redução do período normal de trabalho ou em suspensão do 

contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial ou em situação de 

desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional 

o Elegibilidade para o apoio extraordinário à redução da actividade económica 

de trabalhador independente, nos termos do artigo 26º do referido Decreto-

Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março 

o Trabalhador de entidade cujo estabelecimento ou actividade tenha sido 

objecto de encerramento durante o período de estado de emergência, nos 

termos do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 2-A/2020, de 20 de Março 

o Pessoas singulares cuja economia financeira tenha sido significativamente 

impactada pelo COVID-19, pelo facto de um dos membros do agregado 

familiar directo se encontrar em qualquer uma das situações previstas 

Processo de adesão e de concessão: 

Para aderir à Moratória Privada de Crédito, o cliente deverá preencher o formularia anexo. 

Formulário Moratória de Crédito 

No prazo máximo de 8 dias úteis após a recepção do formulário de adesão preenchido e 

restante documentação, a moratória será aplicada. 

https://www.asfac.pt/comunicado/12/moratoria_privada_da_asfac
https://external-content.ecipt.net/financiamento/formulario-moratoria-de-credito.pdf
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Caso o cliente não preencha as condições estabelecidas será informado no prazo máximo de 8 

dias úteis após recepção da documentação mencionada ou de outros documentos solicitados 

posteriormente. 

A solicitação para adesão à moratória privada deverá ser realizada até 30 de Junho de 2020, 

cujo pagamento fica suspenso até 30 de Setembro de 2020. 

Medidas e efeito da Moratória 

A moratória é um regime excepcional que consiste na suspensão do pagamento das 

prestações até 30 de Setembro de 2020, com carência das prestações (capital e/ou juros). 

O plano contratual de pagamento das parcelas de capital, rendas, juros, comissões e 

outros encargos, será estendido automaticamente por um período idêntico ao da 

suspensão, sendo igualmente prolongados todos os elementos associados aos contractos 

abrangidos pela medida. 

A todos os Beneficiários são oferecidas as mesmas condições, podendo o Beneficiário 

optar por um prazo de aplicação da moratória mais reduzido, devendo para o efeito 

comunicá-lo à entidade mutuante    

 

Em caso de dúvida, pode contactar para 707211711. 

 


