CIRCULAR Nº265-15/16
ASSUNTO:

DATA:

17/06/2016
Informações sobre
pagamento de
Mensalidades
Ano letivo
2016/2017

DESTINO:
Enc. Educação
de todos os
graus de
ensino

Exmo(a) Senhor(a)
Encarregado(a) de Educação
De acordo com o Regulamento Interno deste estabelecimento de ensino, a liquidação das mensalidades relativas
à escolaridade e outros serviços, tem lugar entre os dias 1 e 8 de cada mês e o não cumprimento do prazo
estipulado acarreta um encargo administrativo de 5€.
Com vista a simplificar os compromissos administrativos dos pais/enc. educação com o Colégio e no quadro
duma maior eficiência dos Serviços Administrativos, colocamos à disposição de Vª Exa., a cobrança por Débito
Direto - SEPA, por ser um instrumento de pagamento que oferece segurança e maior comodidade aos seus
utilizadores.
Não obstante constituír uma opção voluntária para pais/enc. educação, a cobrança por débito bancário – SEPA,
constitui uma forma de pagamento preferêncial para o Colégio da Trofa. Assim, caso esteja interessado nesta
modalidade de pagamento, solicitamos que nos devolva, depois de devidamente preenchida, a autorização
constante na folha anexa, juntando o documento comprovativo (talão do multibanco, fotocópia da caderneta ou
outro documento onde conste o IBAN e o BIC).
Mais informamos que no caso de aderir à forma de pagamento por Débito Direto – SEPA, o valor será debitado
na conta indicada, no dia 1 de cada mês.
Caso não pretenda a forma de pagamento anteriormente referida, poderá efetuar o pagamento nos Serviços
Administrativos, através de numerário, cheque, multibanco ou por transferência bancária para o:
IBAN: PT50001800031845049402080
Banco Santander Totta
TITULAR: CT-COLEGIO DA TROFA, LDA
Neste caso, pedimos que identifique o(a) aluno(a), através da indicação do nº de inscrição ou nº de matrícula.
O comprovativo da transferência feita por Vª Exa. deve ser enviado com indicação do nome, número e ano de
escolaridade do(a) aluno(a), através do seguinte email:
pag.transferências@colegiodatrofa.pt
O recibo será enviado via ctt, após conferência das respetivas transferências.
IMP. – Caso pretenda pagar de uma só vez a anuidade, beneficiará de um desconto de 5%.

Com os melhores cumprimentos,
O Diretor,
_________________________________
(Manuel de Vasconcelos Pinheiro)

Nome do(a) aluno(a) _________________________________________ Ano _____, nº____

Autorização de Débito Direto SEPA |__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|
Ao subscrever esta autorização, está a autorizar o CREDOR 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. Preencha por favor todos os campos assinalados
com *. O preenchimento dos campos assinalados com ** é da responsabilidade do Credor.

Nome*__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Identificação
Do
Devedor

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Morada*|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Código Postal* |__|__|__|__|-|__|__|__|
Cidade* |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| País |__|__|__|__|__|__|__|__|
Número de Conta – IBAN*
P T 5 0 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
BIC SWIFT / SWIFT BIC |__|__|__|__|__|__|__|__|

Nome**CT- COLÉGIO DA TROFA, LDA
Identificação do Credor** PT 49ZZZ105652
Nome rua e número** Rua Rainha Santa Isabel
Código Postal** 4785-269 Trofa Cidade** Trofa
País** Portugal
Tipos de pagamento: Pagamento Recorrente*
Pagamento Pontual
D
D
M
M
A
A
Local onde está a assinar: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Data |__|__|__|__|__|__|
Identificação
Do
Credor

Assinar aqui por favor: ________________________________________________________
Os seus direitos, referentes à autorização acima referida, são explicados em declaração que pode obter no seu Banco.

