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PAGAMENTO MULTICHOICE POR DÉBITO EM CONTA NO BFA

Dados de Cliente da MultiChoice
Nome
N.º Cartão
N.º Cliente

Moeda de Cobrança

AKZ

USD

E-mail
Telemóvel

Telefone
Fax

Dados de Cliente BFA
NIB
IBAN

A O 0 6

Nome
Morada
N.º Contribuinte

• Sede: Rua Amílcar Cabral, 58 - LUANDA - ANGOLA

Sociedade Aberta • Capital Social 1.305.561.000 AKZ • Pessoa Colectiva n.º 541 000 3691

Autorização/Cancelamento
Ao BFA
Exmos. Senhores,
Autorizo o Banco a debitar, na conta referida neste documento, o valor referente à mensalidade de subscrição de Programação da MultiChoice,
a partir de
/
/
(conforme contrato em vigor).
Cancelo a autorização de Pagamento por Débito em Conta, a partir de _____/_____/________ .
Trimestral

Semanal

Anual

Condições gerais de adesão ao serviço de pagamento por débito directo em conta
Empresa:
- A autorização de pagamento por débito directo em conta (ou a ordem de cancelamento) só produzirá efeito no mês seguinte ao
da entrega deste impresso devidamente preenchido e assinado na MultiChoice a que se refere, assumindo a empresa o
compromisso de o remeter ao BFA;
- A Empresa transmitirá todos os meses ao Banco o valor em débito pelo Cliente, de modo a que, até ao final do mês a que se
refere cada factura, se possa concretizar a transferência para a conta bancária da MultiChoice;
- No caso de a transferência não se poder concretizar por falta de provisão, a MultiChoice avisará o Cliente e procederá ao bloqueio
do respectivo serviço, até que o pagamento tenha sido efectuado em dinheiro ou cheque visado nas instalações da MultiChoice,
prestadora do serviço, o que permitirá o desbloqueio do serviço com retoma da comunicação mensal ao Banco dos débitos do Cliente.
Banco:
- Mediante a apresentação desta autorização, caberá ao Banco proceder ao débito da conta do Cliente após conferência de
assinatura(s) e saldo da conta;
- Em caso de falta de Provisão e/ou dificuldade de conferência de assinatura(s), o Banco participará à Empresa o incumprimento
do Cliente, cabendo a esta accionar os mecanismos de notificação do Cliente.
Cliente:
O Cliente tomou conhecimento das condições gerais de adesão e compromete-se a manter a conta bancária com saldo suficiente
para que, até ao final do mês seguinte ao mês de referência de cada factura, se possa concretizar a transferência para a conta
bancária da empresa prestadora do serviço.

Assinatura(s) do(s) titular(es) da conta bancária, conforme consta nos documentos do Banco
(se for empresa, usar carimbo)

Aprovado pela MultiChoice

