
Autorização de Débito Direto SEPA B2B
SEPA B2B direct debit authorization

Referência da autorização (ADD) a completar pelos CTT - Correios de Portugal, S.A. Sociedade Aberta.
The authorization (ADD) reference is to be completed by CTT - Correios de Portugal, S.A. Sociedade Aberta.

Ao subscrever esta autorização, está a autorizar os CTT - Correios de Portugal, S.A. Sociedade Aberta, a enviar instruções ao seu Banco para debitar a sua conta, e o seu Banco a debitar
a sua conta de acordo com as instruções dos CTT - Correios de Portugal, S.A. Sociedade Aberta.

By subscribing this authorization document, you are authorizing CTT - Correios de Portugal, S.A. Sociedade Aberta, to instruct your bank to debit your account as well as authorizing
your bank to debit your account, according to the instructions of CTT - Correios de Portugal, S.A. Sociedade Aberta.

A presente autorização de débito respeita apenas a operações de débitos diretos entre Empresas. O signatário não tem direito ao reembolso pelo seu Banco após a sua conta ter sido
debitada, mas tem o direito de exigir ao seu Banco que a conta não seja debitada até ao dia em que o pagamento é devido. Se necessitar, contacte por favor o seu Banco para obter mais
informação.

This debit authorization concerns only direct debit transactions between companies. The signatory is not entitled to reimbursement by the Bank after ones account has been debited,
but has the right to ask his/her bank that the account is not debited until the date when payment is due. If necessary please contact your bank for further information.

Preencher em letra de imprensa, só maiúsculas, legível e sem rasuras com uma letra por quadrícula.
Fill with letter press, uppercase letter, readable and without erasures with a letter by raster.

Identificação do Devedor / Debtor company identification

Morada (rua, praça, av., lugar) / Address

Nº, lote, andar

Código Postal / Postcode

Localidade / City

Nome / Company Name

País / Country

Nº Contribuinte / Legal person identification tax number

Número de conta / Bank account number -IBAN IBAN BICSWIFT

Código de Cliente (campo de preenchimento obrigatório)CTT
Customer number (mandatory field)CTT

Identificação do Credor / Identification of the creditor
Nome do Credor / Creditors company name

Código de Identicação do Credor / Creditors ID

Código Postal / Postcode

País / Country
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Tipo de Pagamento / Payment

Localidade / City
Data - ano - mês - dia
Date - year - month - day

Nome / Name Assinatura conforme cartão de identificação
Signature according to identification document

Nome / Name Assinatura conforme cartão de identificação

Código de acesso a certidão permanente (Only Portuguese customers)
Pagamento recorrente
Recurrent payment

Signature according to identification document
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Condições de adesão
Admittance conditions

1. Débito a 30 dias a contar da data de emissão da fatura.

Debit counting 30 days from the invoice issuance date .

2. Por razões de ordem operacional, as adesões efetuadas até ao dia 20 inclusive do mês de adesão, vinculam o débito direto no próprio mês. As adesões aceites após este dia,
terão efeito no mês seguinte.

For operational reasons, adhesions until the 20th day of the month, bind the direct debit to the month itself. Adhesions accepted after that date, will take effect on the following
month.

3. O valor a debitar será o da faturação do mês mais os restantes valores que se encontram por regularizar na conta corrente na data do débito.

The amount to be debited is the monthly billing plus any remaining values that are to be settled in the current account on the debit date.

4. Caso a operação de débito direto não tenha boa cobrança por falta de provisão será aplicada uma comissão para os encargos com a operação.

In case the direct debit transaction is unsuccessful due to the account lack of provision, a commission will be charged to compensate CTT for its expenses with the operation.´s

5. Em caso de não liquidação dos valores em dívida por falta de provisão em 2 meses consecutivos, proceder-se-á ao cancelamento do Sistema dos Débitos Diretos, sendo que
o prazo de pagamento das faturas passa a ser o contratualizado.

In case of non-payment of the amounts owed due to lack of provision for2 consecutive months, CTT will cancel the Direct Debit process and the invoices payment term will
return to terms stated under the contract/agreement.

6. Esta autorização de Débito Direto abrange todos os documentos emitidos com o nº de identificação fiscal da entidade signatária.

This Direct Debit authorization includes all documents issued with this signatory legal person identi cation tax number.fi
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