FORMULÁRIO DE ADESÃO
Preencha por favor todos os campos assinalados com *

DADOS DA SUA EMPRESA
N.º de Contribuinte*

Designação Social*
Endereço*
Código Postal*

/

Contacto
Telefónico 1*

+

Fax

+

Localidade*
Contacto
Telefónico 2

+

+

E-mail Geral*
E-mail para Faturação *
Nome do Responsável*

FATURAÇÃO ELETRÓNICA
300€**

Valor de Campanha
Ofertas incluídas

Valor da Anuidade (sem desconto)

600€

Preservação digital de 50 faturas e 50% de desconto na compra de um pack de 200 selos interoperáveis

** O valor da anuidade com desconto é aplicável apenas no 1.º ano de contrato e aplica-se somente a empresas que já sejam clientes da ComprasPT. Nos anos seguintes, esta anuidade é de 600€. Aos valores indicados acresce
o valor de IVA à taxa em vigor.
As condições gerais de adesão estão publicadas na plataforma ComprasPT. Ao assinar este contrato está a declarar o conhecimento e a aceitação das Condições Gerais de Adesão. Este contrato tem uma duração de 12 meses
a partir da data de adesão e é automaticamente renovável por iguais períodos, salvo aviso prévio com 60 dias úteis relativamente à data da renovação. A MIROMA reserva-se no direito de alterar as Condições Gerais de Adesão,
notificando todos os clientes desse facto.

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRETO SEPA
Periodicidade de
Pagamento

Anual

Por Débito Direto SEPA

Identificação
da Entidade Credora

106975

Autorização
Área reservada à MIROMA

BANCO*
IBAN*
BIC/SWIFT*
Por débito da nossa conta acima indicada, autorizamos o pagamento a favor de MIROMA, L.da., referente a serviços prestados e acrescidos de IVA à taxa legal em vigor.

Data:

/

/

Assinatura(s) Autorizada(s)
e Carimbo:

Informação Confidencial entre a MIROMA e o Cliente

Este formulário, depois de devidamente carimbado e assinado pelo(s) responsável(eis) da empresa, deverá ser enviado para a seguinte morada: Miroma, Serviços e Gestão de
Participações, Lda., sita na Travessa Alferes Malheiro, n.º 99 4.º Traseiras, 4000-060 Porto.
Ao subscrever esta autorização, está a autorizar a MIROMA, Lda. a dar instruções ao Banco para debitar a vossa conta. Os vossos direitos incluem a possibilidade de exigir do vosso Banco o reembolso do montante debitado,
nos termos e condições acordados com o vosso Banco. O reembolso deve ser solicitado até um prazo de oito semanas, a contar da data do débito na vossa conta.
Na rede multibanco pode definir e gerir as condições afetas a esta autorização.
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