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FICHA PROPOSTA A ASSOCIADO(A)

Nome Género M F

Morada C.P _____ - ___

Nacionalidade

Telemóvel Email

Naturalidade Profissão

Estado Civil Nº. BI / CC Nº Contribuinte

PAGAMENTO Jóia 5€

MEIO DE PAGAMENTO

Transferência Bancária - NIB 0036 0407 99106007062 91 (enviar o comprovativo de transferência)

Cheque nº. Débito Directo SEPA 1,70€/mês (preencher dados abaixo)

Quota Anual

Coloque um X no(s) quadrado(s) da informação que pretende assinalar:

20€

Data Nasc __/__/____

O/A proponente a Associado(a), (assinar conforme BI/CC)

Porto,        de   de 20

Numerário

IDENTIFICAÇÃO DO 
PROPOSTO ASSOCIADO

IDENTIFICAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO

TIPO DE PAGAMENTO

AUTORIZAÇÃO DÉBITO DIRETO SEPA

Referência da autorização (ADD) a completar pela Instituição

* Nome do(s) Proposto(s) Associado(s)

Nome da Rua e Número

Código-postal Localidade

-

País

* Número de conta - IBAN

* BIC SWIFT

* Nome da Instituição

** Código de Identificação da Instituição

** Nome da Rua e Número

Ao subscrever esta autorização, está a autorizar o [Nome da Instituição] a enviar instruções ao seu Banco para debitar a sua conta, de acordo com as instruções do 
[Nome da Instituição]. Os seus direitos incluem a possibilidade de exigir do seu Banco o reembolso do montante debitado, nos termos e condições acordados com o seu Banco. 
O reembolso deve ser solicitado até um prazo de oito semanas, a contar da data do débito na sua conta. Os seus direitos são explicados em declaração que pode obter no seu 
Banco. Preencha por favor todos os campos assinalados com *. O preenchimento dos campos assinalados com ** é da responsabilidade da Instituição.

** Código-postal ** Localidade

-

** País

LOCAL DE ASSINATURA
Localidade

ASSINAR AQUI POR FAVOR
* Assinatura(s). Os seus direitos, referentes à autorização acima referida, são explicados em declaração que pode obter no seu Banco.

* Pagamento recorrente mensal no valor de 1,70€ 
a efetuar no dia ___ de cada mês.

* Pagamento Pontual no valor de 5€ referente à joia de
inscrição a realizar em ___ (dia)/___ (mês)/ _____ (ano).


