________________________________________________BRASIL REMITTANCE INC.

Plano de Débito Pré-Autorizado (PAD)
Autorização de saque direto de sua conta para o Brasil Remittance
Instruções
1.

Gentileza preencher todos os campos para que possamos instruir seu banco a fazer pagamentos ao Brasil
Remittance.

2.

Retornar o formulário com um cheque “VOID” para o Brasil Remittance no endereco ou e-mail abaixo.

Informações do Cliente (Pagador)
Nome
Endereço

Cidade

Província

Código Postal

Informações Bancarias do Cliente

Agência

# da Instituição

# da Conta
 Chequing



Saving

Instituições
001 Bank of Montreal
002 Scotiabank
003 Royal Bank
004 TD Canada Trust
010 CIBC

Nome da Instituição Financeira

Endereço da Agência

Informações do Beneficiário

Pagamentos serão efetuados para:
Brasil Remittance Inc.
1458 Dundas St W.
Toronto, ON M6J 1Y6
brasilremittance@bellnet.ca
Motivo do Pagamento: Transferência de remessa em caráter pessoal.
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Informações sobre o Pagamento


Valor Fixo: Valor CAD$ ___________
OU



Qual o valor?

Valor Variável : Em caso de variável, por favor indique se há um valor máximo ou
N/A caso nao exista valor máximo.

Valor Máximo: CAD$ ____________

Por favor marque uma opção:


Qual a
frequencia?

Programável: Indique (ex.. Semanal, quinzenal, mensal)
____________________________



Esporádico (sempre que necessario)
Codigo Secreto: ___________________________

Autorização p/ ajustamento do valor:

Ajustamento
de valores?



SIM



NÃO

Favor colocar suas iniciais nos paragrafos abaixo:
_____ Eu concordo em participar deste Plano de Debito Pre-Autorizado (PAD) e autorizo Brasil Remittance Inc. e a
Instituição financeira a retirar o montante da minha conta acima indicada, conforme minhas instruções, para
pagamento de remessa para o Brasil.
_____ Eu posso revogar ou cancelar este contrato a qualquer momento mediante a uma notificação por escrito ao
Brasil Remittance. Tenho conhecimento de que posso obter um formulario de cancelamento, bem como maiores
informações dos meus direitos para cancelar o contrato de PAD na minha instituição financeira ou acessando o site
www.cdnpay.ca.
_____ Eu posso recorrer se algum débito não estiver de acordo com este contrato preenchendo o formulário de
reembolso. Tenho o direito de ser reembolsado por qualquer PAD que nao esteja autorizado ou que não esteja citado
neste contrato de PAD.
_____ Eu concordo que referente ao esporádico PAD, o Código Secreto que será fornecido ou criado, constitue uma
autorização legal para o Brasil Remittance Inc. fazer o débito em minha conta.
_____ Eu dou grantias de que todas as pessoas autorizadas nesta conta assinaram o contrato de PAD abaixo:

Assinatura (s) : _________________________ ______________________________
Data do Contrato (MM/DD/AAAA) :_______________________________________
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