Associação dos Pupilos do Exército
Fundada em 1 de Junho de 1932
Sede: Rua Major Neutel de Abreu, 20 S/L Esq. 1500-411 Lisboa Tel: 21 778 29 80

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRECTO

Identificação do Devedor
Nome: |______________________________________________________________| Nº APE: |__|__|__|__|.|__|__|__|__|(2)
(

A N O

) . (N Ú M E R O )

Morada: | ______________________________________________________________________________________________|
Código Postal: |________| - |______|

|_____________________________________| País: |________________________|

Email: |___________________________________________________|

A

Número da Conta IBAN:
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Número da Conta BIC SWIFT:

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Identificação do Credor
Nome: | ASSOCIAÇÃO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO |

Nº Identificação do Credor: |

PT51ZZZ113958 | (3)

Morada: |RUA MAJOR NEUTEL DE ABREU, 20 S/L ESQ.|
Código Postal: |

1500 | - | 411 | |

LISBOA

|

País: |

PORTUGAL

|

Assinatura
Localidade de assinatura: |______________________________________________________| Data: |_____/_____ /________|
Assinatura:
|____________________________________________________________________________________________________|(4)
(de acordo com a assinatura bancária)

Pagamento
Valor da Quota: ………………..……. € |
55 , 00 |
Contribuição facultativa ………….. € |______ , ____|
TOTAL ………………………………….. € |______ , ____|
(Se quiseres acrescentar uma contribuição facultativa ao valor da Quota anual,
assinala no local, introduz o valor desejado e insere o valor total na respectiva linha)

Observações
1.
2.

3.
4.
5.

Preencher com letra legível, de preferência maiúsculas.
O nº APE é constituído por dois grupos de quatro dígitos separados por um ponto. No primeiro grupo deve figurar o
ano de entrada e no segundo grupo, o número de aluno, que deve ter sempre quatro dígitos, devendo usar “zero” no
primeiro, se o número for só de três dígitos.
A fornecer pelo BPI (Código da Conta da APE)
A Assinatura deve corresponder àquela usada na instituição bancária.
A cobrança será executada no final do mês de Março, para os actuais Associados e para os novos Associados, de
acordo com a sua data de inscrição.

Caro Associado/a

É com satisfação que anunciamos que acabamos de criar condições para
implementação do método de Débito Direto.
Este impresso destina-se à autorização para que a Associação dos Pupilos
do Exército (Entidade Credora) dê instruções ao BPI para efetuar a cobrança da
tua quota anual, no valor de 55€.
Assim solicitamos a tua melhor atenção preenchendo este documento, de
acordo com as instruções mencionadas, devidamente assinado (assinatura igual à
registada no Banco onde deténs conta) e devolvendo o mesmo, pelo correio, para
o seguinte endereço:
Associação dos Pupilos do Exército,
Rua Major Neutel de Abreu,
N.º 20 S/L Esq.º
1500-411 Lisboa.
Gratos pela atenção e colaboração,
Fernando Baptista Pires
(19550275)
Presidente da Direção

