Limpar

Solicitação de Carência - Crédito Imobiliário Contratos de Aquisição Simples
1 - Mutuário

CPF/CNPJ/MF

2 - Mutuário

CPF/CNPJ/MF

Nº Contrato

Dígito

Banco Bradesco S.A.,Instituição Financeira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12, com sede no
núcleo administrativo denominado “Cidade de Deus”, s/nº, Vila Yara, Cidade de Osasco, Estado de São Paulo.
As partes utilizam-se deste para fazer constar o que segue:
Na hipótese de ainda não ter havido prorrogação do prazo para o pagamento das parcelas a vencer em
2021 e estando o contrato adimplente na data da solicitação de prorrogação, o Banco Bradesco concederá
prorrogação para o pagamento das 4 (quatro) próximas a vencer pelo período de 120 (cento e vinte)
dias correspondente a 4 (quatro) prestações, inclusive os juros, tarifa de administração, seguros e demais
encargos que serão acrescidos ao saldo devedor e diluídos nas prestações remanescentes sem alteração
do prazo do contrato, permanecendo assim a evolução do fluxo financeiro desta operação de crédito.
Considerando a existência de concessão de prorrogação do prazo para o pagamento de parcelas em
2021, e estando o contrato adimplente na data de solicitação o Banco Bradesco concederá nova prorrogação
de prazo para o pagamento das parcelas a vencer pelo período de mais 60 dias (correspondente a 2 (duas)
prestações), na forma anterior, inclusive os juros, tarifa de administração, seguros e demais encargos que
serão acrescidos ao saldo devedor e diluídos nas prestações remanescentes sem alteração do prazo do
contrato, permanecendo assim a evolução do fluxo financeiro desta operação de crédito.
Mediante situação acima o Devedor tem ciência de que durante o período de prorrogação, não será possível
alterar o dia do mês que foi escolhido como data de vencimento, em face do ajuste sistêmico que será
implantado em decorrência da prorrogação solicitada.
Servirá a presente correspondência de aditamento informal ao contrato, pois se trata de item de natureza
comercial e operacional que não afetam a essência do referido contrato e não prejudicam as demais
disposições contratuais as quais ficam ratificadas pelas partes.
Nota:
Esta solicitação deve ser encaminhada à Agência de Relacionamento com 4 dias úteis de antecedência ao
vencimento da próxima parcela, as solicitações realizadas com prazo inferior poderão ser processadas com
vigência para a parcela do mês subsequente.
Observação:
Instrumento de caráter temporário e em função das medidas adotadas pelo Governo em razão da pandemia
do Covid19 Local:
Local: ____________________________________ Data: ____________
Devedor(es) Fiduciante(s)

Nome:

Nome:

Fone Fácil Bradesco
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Deficiência
Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Reclamações,
Cancelamentos e Informações Gerais.
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento
24 horas, 7 dias por semana.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 09h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
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