SOL·LICITUD MORATÒRIA DE L’ADDENDA A L’ACORD SECTORIAL CECA
SOBRE UN PRÉSTEC AMB GARANTIA PERSONAL
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Llinatges
DNI
Adreça completa
Correu electrònic
Telèfon
DADES DEL PRÉSTEC
Número de préstec
EXPOSO
1. Que som un dels titulars del préstec abans esmentat.
2. Que NO he estat beneficiari de la concessió de cap moratòria prèvia.
3. Que estic assabentat del contingut de l’addenda a l’acord sectorial de CECA sobre
aplaçament d’operacions de finançament de clients afectats per la crisi del
coronavirus, d’acord a la informació que figura publicada a la plana web de
Colonya
4. Que SÍ reuneixo els requisits i condicions establertes a l’addenda i a l’acord
sectorial de CECA
5. Que adjunt declaració responsable

SOL·LICITO
A l’empara del que disposa l’esmentada addenda a l’acord sectorial:
La concessió d’un termini de carència de SIS (6) mesos en el pagament de les
quotes d’amortització del capital del préstec abans esmentat.
La concessió d’un termini de carència de SIS (6) mesos en el pagament de les
quotes d’amortització del capital del préstec abans esmentat, amb allargament
del venciment pel mateix termini de la carència sol·licitada.
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Aquests modificacions es formalitzaran signant a l’efecte els documents contractuals
que es considerin oportuns.

Lloc i data
Signatura del sol·licitant
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DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPLIMENT DELS REQUISITS DE
L’ACORD SECTORIAL DE CECA
DADES DEL DECLARANT
Nom i Llinatges
DNI
Adreça completa
DADES DEL PRÉSTEC
Número de préstec

El declarant, major d’edat, en relació al préstec esmentat, contractat amb l’Entitat
COLONYA Caixa d’Estalvis de Pollença, de forma totalment responsable,
DECLARO
Que compleixo els requisits recollits a l’apartat 3.1 de l’acord sectorial de CECA sobre
aplaçament d’operacions de finançament de clients afectats per la crisi del coronavirus,
per a poder ser beneficiari d’un ajornament en el pagament de l’amortització de capital
del meu préstec, ja que degut a la crisi generada pel COVID-19, m’he vist afectat
econòmicament:
Estic en atur
Estic en un expedient de regulació temporal d’ocupació
Som autònom i s’ha reduït la meva activitat econòmica
Som autònom i he cessat temporalment la meva activitat
Som autònom i he cessat definitivament la meva activitat
Altres circumstàncies equivalents

Lloc i data

Signatura del sol·licitant
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