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AUTORIZAÇÃO E CANCELAMENTO

DEBITO EM CONTACORRENTE,
DAFORMADECOBRANÇA
PRODUÇAOEBOLETO

Débito automático n
[]

Débito em Produção [] Bol.-.

Autorização l jcanceiamento
Uso exclusico clientes contrato familiar individual (PF)
[] Autorização [lCancelamenta

-Uso exclusivo Cooperado

Por meio do presente, autoriza-se o Banco indicado abaixo, conforme dados bancários e contrato informados neste, a efetuar o débito relativo ao pagamento de mensalidades do referido contrato
mantido junto à UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS, conforme vencimento vigente. Por força deste. entende-se a necessidade de se manter saldo disponível na respectiva conta para
acolhimento dos débitos devidos e que, havendo insuficiência de saldo ou quaisquer outros problemas na conta-corrente em questão quando da cobrança da mensalidade. será cancelado o Débito
Automático do respectivo mês e o pagamento da referida mensalidade deverá ocorrer por meio do boleto bancário emitido com o vencimento do contrato. Para qualquer alteração dos.dados
bancários informada ou para cancelamento do débito em conta corrente autorizado. há ciência de que o requerimento deverá ocorrer diretamente na UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS até o
dia lO(dez) de cada mês, com vista à alteração a partir do mês subsequente à data da solicitação

DADOS OBRIGATÓRIOS PARA PREENCHIMENTO
" OBRIGATÓRIO ANEXAR DOCUMENTO DE DEN
"' OBRIGATÓRIO ANEXAR DOCUMENTO QUE CÇ]MEB
+'*' EM CASO DE SOLICITAÇÃO DE DÉBITO N
1""* EM CASO DE SOLICITAÇÃO DE DÉBITO NA pnoouCÃO NA PJ coopcBêDA.

OPÇÕES DE BANCOS PARA CADASTRO DO DÉBITO EM CONTA CORRENTEIDÉBITO NA PRODUÇÃO':

Santander

Unicred Florianópolis
ltaú 'Obrigatório autorizar o débito junto ao banco.

Banco do Brasil +Obrigatório autorizar o débito junto ao banco

DADOS BANCÁRIOS PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE f PRODUçÃO+:

Nome dqtitular çlq:conta corrente/ Nome do prestador de oaaamento da Producão

Agência/Dígito Verificados:

[]
Conta corrente/Dígito Verificados

[]
RG CPF Estado civil Sexo Código do Prestador

Data de nascimento Nome da Mãe 'Obrigatório para cooperado

Endereço

Telefone de contato

fobrigatório anexar RG e CPF do titular da conta corrente

DADOSDOTITULARDOPLANO
Código:
0 0 2 5

CPF

Nome

Nome da mãe

Telefone paracontato
oxx

E-mail: Celular para contato:
oxx l

DADOS DO(S) DEPENDENTE(S) DO PLANO'
código: CPF do deoendente:

[]
Código:

[]
Código:

[]

Nome da mãe do dependente

Nome da mãe do depellgq11P

Nome da mãe do dçpçriqç tç

Assinaturalautorização do titular do plano' Assinatura/autorização do titular da conta corrente'
Assinatura Representante Legal do Prestador'' (Médico cooperado)

OPTA OA SOLICITAÇÃO-:

CPF do de[ ndente

 
CPF do dependente

 


