
 

 

Pag | 1 de 3 

 

 

 

 
Detalhes dos T&Cs do financiamento 

 

 

 

 

 

Active Capital believes in trust and transparency based on our quest for diversity in investment 

with a global perspective, It's for this reason that we are only adopting the services of a 

independent consultant to handle the final due diligence on the project application under funding 

consideration.   

Active Capital acredita em confiança e transparência baseada em quest para diversidade em 

investimento com uma perspectiva global, e é por essa razão pela qual nós estamos adoptando 

os serviços de um consultor independente para levar a cabo um due diligence final da 

aplicação e da proposta de financiamento   

   

The re-evaluation and assessment process also defines the foundation and the basis for 

sanctioning the loan to the project owner. It defines the terms and conditions for sanctioning the 

funding and such conditions form the foundation of the MOU I loan contract agreement which 

will b i n d the Investment and the project owner.   

A reavaliação e o processo de pesquisas também define os fundamentos e as bases para 

sancionamento do financiamento ao proponente do projecto / proposta. Ela define os termos e 

condições para sancionamento do financiamento, e essas condições formam o fundamento do 

Memorando de Entendimento / Contrato de Financiamento que irá bind o investimento e o 

proponente do projecto   

   

The project owner bears the due diligence application fee of $25.000,00 US dollars which 

includes the submitted documents, court legalization and procurement process and approval. 

As soon as the due diligence process is finalized, a funding offer is officially made from the fund 

directly to the project owner.   

O proponente do Projecto / Proposta incorre numa taxa de Due Diligence de $25.000,00 USD 

que inclui os documentos submetidos, despesas de tribunal, procurement e aprovações. Logo 

que o processo de Due Diligence seja finalizado uma oferta de financiamento será feita 

directamente ao proponente do Projecto / Proposta pelo Active Capital.    
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Due Diligence application fee are 100% deductible from the application If the project is 

'APPROVED' for funding whereas the Company I Project Owners have decided to withdraw 

loan application and /or official signing of MOU and loan contractual agreement in United Arab 

Emirates.   

A taxa de Due Diligence é 100% dedutível da aplicação se o projecto for APROVADO para 

financiamento ainda que o Proponente do Projecto tenha decidido retirar a proposta de 

financiamento e/ou a assinatura oficial do Memorando de Entendimento e o Contrato de 

Financiamento nos Emirados Árabes Unidos.   

   

On the other hand, the Fund Insurance Company covers all the expenses of the appointed legal 

consultants during the detection period. However, until this stage, the payment of due diligence 

application fee, which the project owner is obliged to pay, will be perceived as a sign of 

determination and seriousness in the initial evaluation of the proposal.   

Por outro lado, a Empresa Seguradora do Financiamento suportará todas as despesas dos 

consultores legais durante o detection period de detecção. Porém, durante esse período, o 

pagamento da taxa do Due Diligence, o qual o Proponente do Projecto é obrigado a pagar, será 

percebido como um sinal de determinação e seriedade na avaliação inicial do Projecto / 

Proposta.   

 

OUTRAS ACÇÕES MANDATÓRIAS 

 

By signing this Application you agree that we can use your information in this way:   

Ao assinar esta aplicação o Proponente do Projecto concorda que a Active Capital pode usar a 

sua informação da seguinte maneira:   

   

1. When you borrow from us, we may give details of your accounts on our records and how we 

manage it to credit reference agencies.   

Poderão ser partilhados detalhes das suas contas em nossos registos e na maneira como isso 

é gerido para as agências de referências de crédito   

   

2. If you borrow and do not repay in full and according to the stipulated time frame, we shall 

inform credit reference agencies who will record the outstanding debt.   

Caso receba financiamento e não pague em todo ou na totalidade e de acordo com o 

calendário estipulado, Agências de Referência de Crédito serão informadas sobre o facto e irão 

manter registadas as informações do crédito não pago   
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3. You have the right of access to your personal records held by credit reference and fraud 

agencies.   

O Proponente tem o direito a consultar a sua informação pessoal mantida pelas Agências de 

Referência de Crédito e pelas Agências de Fraude   

 

OUTRAS ACÇÕES MANDATÓRIAS 

  

APPLICATION FOR LOAN  APLICAÇÃO PARA FINANCIAMENTO:  

  

I (name)(1), being the (position in the company), do hereby apply for a loan from Active Fund 

Investment as detailed on this Application Form.   

Eu, (nome), (posição na Instituição Proponente), por meio deste aplicamos para um 

Financiamento da Active Fund Investment de acordo com o detalhado no presente formulário 

de aplicação   

   

Confirm that I have read, fully understand and accept Active Fund Investment company 

procedures and requirements for completion of this Loan Application, and that I am indeed duly 

authorized to apply for this loan.   

Confirmo ter lido, que compreendo totalmente e concordo com os procedimentos e requisitos 

da Active Fund Investment Company para preenchimento deste formulário de aplicação, e que 

no seio da instituição estou revestido de apropriada responsabilidade e poderes para aplicar 

para este Financiamento   

   

I confirm that the information on this Application Form is correct, to the best of my knowledge 

and agree that the company may make any inquiries it deems fit regarding this Application. 

  

Confirmo igualmente que a informação que submeto por este formulário é correcta até quanto 

sei, e concordo que a Active Capital Investment Company possa realizar quaisquer outras 

diligências que considere adequadas no âmbito desta aplicação para Financiamento   


