AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA AUTOMATIZADO
Autorizo a empresa CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE DOURADO a debitar automaticamente a partir
desta data, na conta corrente de minha titularidade, abaixo referida, os valores para pagamento das mensalidades nos
dias de seus respectivos vencimentos, por minha conta, ordem e risco, ficando o Banrisul exonerado de qualquer
responsabilidade pela não realização desses pagamentos sempre que:
 A conta corrente aqui referida não apresentar saldo disponível na data do pagamento;
 Houver o cancelamento do convênio celebrado entre o Banrisul e a empresa credora das respectivas contas;
 As contas, avisos ou notificações de cobrança não forem entregues ao Banco, no prazo exigido, pela
empresa credora das respectivas contas ou esta recusar o pagamento das mesmas.
Esta autorização ficará automaticamente cancelada quando a conta corrente para débito for encerrada ou a
qualquer tempo, mediante cancelamento neste mesmo formulário.
Para tanto preencho as seguintes informações em letra de forma, assino e envio ao CRVD:
Nome Completo (sem abreviações):


                Cota(s) (unidade-letra):
Nome da Agência do Banrisul:
Nº da Agência:    
..-
C.P.F. Nº: ..- e-Mail:
Nº da Conta Corrente no Banrisul:

USO EXCLUSIVO CONDOMÍNIO:
_____________________,_____ de ________________ de 20 ____ .
Condominio.xls ____/____/____ __________
Banrisul BJW ____/____/____ __________
....................................................................................................................................................................................................
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