AUTORIZAÇÃO PARA
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA
BANCO SANTANDER

1. Dados – Autorização de Débito
Nome:
Agência:

Conta Corrente:

CPF:

Telefone:

Identificador:

2. Especificação do Cadastramento ( NÃO PREENCHER )
Nome da Empresa:
Identificação do Cliente / Usuário:

3. CONDIÇÕES GERAIS

1. O cliente se obriga a provisionar e manter na conta corrente indicada, saldo suficiente e disponível para suportar os
débitos das contas, nas datas dos respectivos vencimentos.
2. As liquidações serão efetuadas por ordem, conta e risco eximindo-se o Banco de qualquer responsabilidade pela não
realização dos débitos sempre que: 1) A conta corrente não apresentar saldo disponível; 2) O cliente deixar de ser correntista
do Banco; 3) Existir litígio envolvendo o pagamento; 4) Não for possível seu pagamento por motivo válido ou independente da
vontade do Banco.
3. Esta autorização ficará automaticamente cancelada quando: 1) O cliente deixar de ser correntista do Banco; 2) O cliente for
reincidente quanto a insuficiência de fundos para o integral pagamento solicitado em sua conta corrente; 3) A superveniência
de normativo ou determinações das autoridades públicas que impeça ou restrinja a prestação de serviços da espécie; 4)
Encerramento da agência detentora da conta corrente, sem sua transferência para outra agência; 4) Término, denúncia ou
rescisão do convênio celebrado com a respectiva entidade.
4. O cliente ou o Banco poderão rescindir a qualquer tempo a presente autorização de débito, mediante simples comunicação
escrita a outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
5. Será confirmado ao cliente a sua inclusão no sistema de débito automático através da mensagem “Não receber – Débito
Automático”, que será impressa em sua conta pela empresa/entidade.

4. AUTORIZAÇÃO
Autorizo o débito automático do (s) respectivo (s) valor(es) em minha conta corrente, conforme condições gerais abaixo relacionadas.
Local:____________________________________________________
Data:_________/ __________/ ___________
Assinatura:________________________________________________
* NOME DO SÓCIO CASO NÃO SEJA O TITULAR DA CONTA:
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