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SANTA CASA MISERICÓRDIA SANTARÉM 

Largo Cândido dos Reis Nº17 

  

 

Ref. IC:  

 

Entidade:  

Referência:  

 

   Garantia: 2020.13914  

Oper. 100656 / Ana Ribeiro Santarém, 20 de Outubro de 2020 

 
Exmos. Senhores,  

 

Na sequência dos contactos anteriormente efetuados com V. Exas., no âmbito do Protocolo Apoio 
Sector Social COVID-19, vimos pela presente informar que foi aprovada pela GARVAL a seguinte 
operação com a empresa SANTA CASA MISERICÓRDIA SANTARÉM, nas condições indicadas: 

1) Operação: Financiamento de € 500 000.00, a amortizar em 54 prestações postecipadas, de 
periodicidade Mensal, constantes de capital; 

2) Montante da Garantia: até 90.00000000 % do montante do capital de um financiamento, 
com um máximo absoluto de € 450 000.00; 

3) Prazo: 72 meses, com carência de capital de 18 meses; 

4) Custo da Garantia: a liquidar pelo cliente, postecipadamente e de uma só vez no final do 
contrato, uma comissão de garantia calculada mensalmente sobre o valor dos saldos vivos 
garantidos e em dívida em cada momento do tempo nos seguintes termos: 

0.25 %, durante o primeiro ano da vigência da garantia; 

0.50 %, entre o primeiro e o terceiro ano da vigência da garantia;  

1.00 %, a partir do terceiro ano da vigência da garantia; 

5) Cross Default com Banco Financiador; 

6) Pari Passu com Banco Financiador; 

7) Negative Pledge – sobre bens livres da empresa acima de 10.00% do ativo fixo; 

8) Ownership - Não alteração da propriedade mínima de 50.00% do capital social; 

9) Livrança em branco subscrita pela empresa, que poderá ser devidamente preenchida pela 
GARVAL, para integral cobertura das responsabilidades decorrentes desta garantia. 
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Esta proposta poderá ser revogada unilateralmente se verificar uma alteração das condições subjacentes à aprovação. 

Esta proposta tem validade de 30 dias a contar da data de aprovação, e de acordo com 
o Protocolo Linha de Apoio ao Sector Social COVID 19.   
 

Esta proposta é válida nas condições de aprovação da Linha de Apoio ao Sector Social 
- COVID 19 pela EGL.  

 

GARVAL - Sociedade de Garantia Mútua, S.A 

 

 

(documento gerado automaticamente, informativo para emissão de contratação) 


