AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO SEPA
SEPA DIRECT DEBIT MANDATE

ENAT - Energias Naturais, Lda.
Referência da autorização (ADD)

(receberá a referência da sua autorização na próxima fatura)

ENAT - Energias Naturais, Lda. | Sede Social: Estrada Cruz de Montalvão 12, 6000-055 Castelo Branco | NIPC 507006810 | Capital Social: 500.000 Euros

Mandate referente

Nome do credor

ENAT - ENERGIAS NATURAIS, LDA.

Creditor name

Identificação do credor

PT25ZZZ109673

Creditor identifier

Nome da Rua e Número

Estrada Cruz de Montalvão 12

Street name and number

Código Postal e Cidade

6000-055 Castelo Branco

Postal code and city

País

Portugal

Country

CPE
Electricity supply point identification

P T 0 0 0 2

Ao subscrever esta autorização, está a autorizar a ENAT - Energias Naturais, Lda. 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 do credor. 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. Os seus direitos são explicados em declaração que pode obter no seu Banco.
By signing this mandate form, you autorize ENAT - Energias Naturais, Lda. to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with the
instructions from creditor. 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. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Titular de pagamento
Nome do titular de pagamento
Name of the debtor

Nome da Rua e Número
Street name and number

Código Postal e Cidade
Postal code and city

País
Country

Tipo de pagamento
Type of payment

X Pagamento recorrente / Recurrent payment

Pagamento pontual / One-off payment

Número de conta - IBAN
Account number - IBAN

BIC SWIFT (8 ou 11 posições)

(Preenchimento obrigatório se a conta bancária não é portuguesa)
(fill in only if the bank account is not portuguese)

SWIFT BIC (8 or 11 characters)

Localidade - Data
Location - Date

Em _____________________________________________ , a __________ de ______________________________ de ________

Todos os campos têm de ser preenchidos obrigatoriamente. Uma
vez assinada, esta autorização de débito directo deverá ser enviada
à ENAT—Energias Naturais para a morada:
All gaps are mandatory. Once this debit mandate has been signed, it must be sent to
ENAT - Energias Naturais to the adress:

Estrada Cruz de Montalvão 12
6000-055 Castelo Branco
Portugal

Nº Contribuinte - NIF
Tax ID Number

Assinatura do titular de pagamento - Signature of the debtor

