
 

Autorização de Débito Directo SEPA / SEPA Direct Debit Mandate 

 

(**)   ___________________________ 

Referência da autorização (ADD) a completar pela ADSP / Mandate reference – to be completed by ADSP 

 

Ao subscrever esta autorização, está a autorizar a ADSP 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 da ADSP. 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, devendo informar a ADSP qual o motivo do reembolso.  
Preencha, por favor, todos os campos assinalados com (*).  O preenchimento dos campos assinalados com (**) é da responsabilidade do credor (ADSP).  

By signing this mandate form, you authorize ADSP to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with the instructions 
from ADSP. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed 
within 8 weeks starting from the date on which your account was debited and must inform ADSP of the reason for the refund.  
Please complete all the fields marked with (*).  Fields marked with (**) must be completed by the Creditor (ADSP) 

IDENTIFICAÇÃO DO DEVEDOR / Debtor Identification 

(*) NOME DO DEVEDOR / Name of the debtor   ________________________________________________________________________________________________________ 

(*) MORADA / Adress _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(*) CÓDIGO POSTAL / Postal code    -  ___________  -   ____________                                       (*) PAÍS / Country ___________________________________ 

(*) NÚMERO DE CONTA - IBAN  /  Account number - IBAN   

                       P T 5 0 __  __  __  __  .  __  __  __  __  .  __  __  __  __  .  __  __  __  __  .  __  __  __  __  __  

(*) BIC SWIFT  /  SWIFT BIC  __________________________________________________ 

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR / Credictor Identification 

NOME DO CREDOR / Credictor identification - ASSOCIAÇÃO DOS DIRECTORES DE SEGURANÇA DE PORTUGAL 

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR / Creditor identifier -     PT68ZZZ107832 

MORADA / Adress  -                          RUA FIALHO DE ALMEIDA, Nº 14 - 2º Esq. M01 

CÓDIGO POSTAL / Postal code               1070 - 129    LISBOA                             PAÍS / Country      PORTUGAL 

TIPO DE PAGAMENTO / Type of payment:   / Pagamento Recorrente / Recurrent payment             X               ou / or               PONTUAL  / One-off payment              

(*) LOCAL DA ASSINATURA  ________________________________________________________________________                       DATA  _____ / ______ / 20____ 

(*) ASSINATURA / Signature  -    

Os seus direitos referentes à autorização acima referida são explicados em declaração que pode obter no seu Banco 
Your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank 

A Autorização de Débito em Conta constante desta declaração está de acordo com a legislação em vigor 
The Account Debit Authorization constant of this statement is in accordance with the legislation in force 

 

Informações adicionais relativas ao Contrato / Additional Contract Information 
 

(**) Nº Associado                                                 Modalidade de Pagamento:        (*) Semestral                    (*) Anual 

 

 


