
Estimados Clientes, 

O ATLANTICO informa que no âmbito do Aviso nº 07/2021 de 31 de Maio, os Clientes 
interessados na flexibilização de prazo para o cumprimento da sua obrigação de 
crédito, devem observar o seguinte:

Utilize preferencialmente os canais digitais para contacto com o ATLANTICO. 
Dirija-se ao Ponto de Atendimento apenas em caso de extrema urgência. 

FIQUE
EM

CASA

ATLANTICO
SEMPRE

DISPONÍVEL

ATLANTICO
SEMPRE

DISPONÍVEL

MORATÓRIA DAS 
PRESTAÇÕES 
CREDITÍCIAS

CRÉDITO - FLEXIBILIZAÇÃO DE PRAZO

Critério de elegibilidade

Medida de flexibilização de prazo

Procedimento para solicitação

É VOZ É NET É MOBILE É TABLET É APPLE WATCH

Clientes inseridos nos sectores da Cultura, Desporto, Ensino, Transportes, 
Restauração e similares, Hotelaria, Turismo e afins, com operações de crédito em 
situação regular previamente à declaração da pandemia, que apresentem 
dificuldades financeiras para cumprir as suas obrigações de crédito por motivos 
relacionados com as medidas impostas pelo Estado de Emergência decretado no 
contexto da pandemia mundial Covid-19.

Moratória de até 06 (seis) meses para pagamento de prestações de capital e juros 
ou vencimento da operação de crédito. Após término da moratória, as prestações 
seguintes deverão ser amortizadas de forma regular. Haverá alargamento do prazo 
do plano financeiro para permitir a manutenção do valor individual de cada 
prestação.

Os Clientes têm 30 (trinta) dias contados da data da publicação do aviso em 
epígrafe, 16 de Junho de 2021, para solicitar uma moratória. O Cliente 
deverá contactar o ATLANTICO Directo ou o seu gestor e preencher o formulário 
“Pedido de moratória – Processo de crédito”, apresentando o motivo para 
a incapacidade do cumprimento das obrigações de crédito e prestando 
evidências do mesmo.
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Comentário do texto
A autorização de moratória pode ir até o período de 06 (seis) meses, não podendo exceder esse prazo.



PEDIDO DE MORATÓRIA
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CREDITÍCIAS

Nº Proposta

Centro

DirecçãoData

Gestor

Moeda

Data Fim

Comissão

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome

N.º de cliente

Segmento

PEDIDO DE MORATÓRIA - DADOS DO CRÉDITO 

Conta DO

N.º do Processo

Data Início

Taxa

Motivo do pedido

Tipologia de Crédito

Montante

PELO CLIENTE

Assinatura
   (Assinatura conforme a recolhida no Contrato de Crédito estabelecido com o Banco)

Data      /       / 

PELO BANCO

Data Recepção

Gerência /Gestores Favorável Desfavorável

Nome

Parecer Comercial

Banco Millennium Atlântico
Província de Luanda, Município de Belas, Distrito Urbano da Samba, Bairro Talatona, Rua do Centro de Convenções de Talatona,  Via S8, (GU05B), 
Condomínio Cidade Financeira, Edifício ATLANTICO, Bloco 7/8, Código Postal nº 195

Número de Licença 0055 Número de Matrícula no Registo Comercial 970-06 Contribuinte Fiscal Número 5401152540
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