~

CADASTRAMENTO DE SERViÇOS

Banese I

TIPO DE SERViÇO

D Débito Automático
ODébito

em Conta Corrente

I

ou Transferência Programada C*) Condicionado aoSaldo? DSim

DNão

IDENTIFICAÇÃO

O CCO (*) AGÊNCIA

NOME DO CORRENTISTA

Dccp
DCCO(*)
DCCP

NOME DO CONVENIADO OU BENEFICIÁRIO

CÓDIGO DO CONVÊNIO

I

I

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO

TIPO DE SERViÇO

I

DAT"

TIPO DE CONTA CONTA CORRENTE

AGÊNCIA TIPO DE CONTA CONTA CORRENTE

VALOR MENSAL' PRAZO (EM ES )'

CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL - SINDIFISCO - 1,0% DA REMUNERAÇÃO
- Quando apção frpa "Débito Automáico emContaCorent", nãoprencher oscampos (*).
Quando pçãofrpa "DébitoPrgamdo",alémdos utroscampos, renchrobigatrment oscampos(*).

AUTORIZAÇÃO DE ÉBITO EMCONTA CORENT
1-OBRIGAÇÕES DOCLIENT IDEBITADO
1. Autoriza oBANCO DOESTADO DES RGIPE S.A, aeftuar naconta de pósito, acima indca , odébito relativo a convêio ra
discrminado emseu respctivo vencimento.
2. Manter saldo suﬁcient par aﬁnalid e ﬁcando isento est Banco de qual er esponsabildae -multas ou acrésimos decorents
pelanãoliqudação docmpromiso, porinsuﬁciên a deprovisão nadta dovencimento uporindcação incoreta dest.
3. Estar cient deque apresnte autorização nãosurtiá efito mediato, tendo emvista que as lterações junto a CONVENIADO exigm
um ínimo de 30 (trina) dias par se fetivarem, acontar da ta d comunicação, bem com, de qual er alterção u inclusão de
novs daos.
4. Estar cient ambém que t ndo det cado ero no valor a ser debitado, procura o (a) conve iado (a) par evitar odébito indevido, ou
solictar oseu canelamento parci l outoal junto ao Banco.
5. Em caso de dúvida/reclam ção solictar esclarecimentos junto àconces ionária/conveniad .

1 •OBRIGAÇÕES DO BANCO
1. Cabe ao Banco direto de torna sem ef ito apres nte autorização desde que haj saldo dev dor ou exc s o sobre olimte da conta de
depósito (C O);
2. Odireto de fetuar ocancelamento da pres nte autorização de forma parcial ou toal mediante autorização expres a do client /debitado,
conf rme ab ixo indcado notermo decancelamento.
3. Oprazo par ef tivação docancelamento (parcial outoal) será de no mínimo 02 (dois) dias úteis a parti da dat da solictação.
OBSERVAÇÃO:
Caso BANES não rec ba l nçamentos par débito automático no períod de até 180 dias, esta utorização será automatic ment
cancelad .

, de

de

CARIMBONISTO DA GERÊNCIA

AS INATURA DO DEBITADO

CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

o

PARCIAL -Solicto (amos) o cancelamento do débito automático a ser ef tuado em minha (nos a) conta, ref rente ao mês /

DTOTAL -Solicto (amos) ocancelamento daAutorização deDébito Automático emConta Corente, conforme discriminado acima, aparti
desta dat .

de

AS INATURA DO DEBITADO

Ouvidoria BANESE 080 284 5757

de

CARIMBONISTO DA GERÊNCIA
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