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MAIS FÁCIL

Débito Direto

Grátis, fácil, seguro e cómodo. Adira já 
ao pagamento por débito direto e 
beneficie das condições especiais que 
temos para si!

www.tkelevator.pt 



DÉBITO DIRETO DÉBITO DIRETO

Grátis  
O Débito direto é um serviço totalmente gratuito que lhe permite 

pagar automaticamente as faturas por débito em conta. 

Evite assim custos, perdas de tempo e deslocações desnecessárias!

Fácil 
Para aderir ao débito direto basta preencher o cupão de adesão, 

juntar os documentos solicitados e enviar para a TKE no envelope 

RSF que lhe facultamos.

Seguro 
A cobrança por débito direto só será efetuada, no mínimo, 15 dias 

após a data de emissão da fatura. 

Poderá sempre proceder a alterações no seu débito direto de forma 

simples numa caixa Multibanco, através de Internet Banking ou ao 

balcão do seu banco.

Cómodo 
Não precisa de sair de casa para pagar as suas faturas nem de se 

proecupar com prazos de pagamento. 

Nós tratamos de tudo com o seu banco.

*Condições gerais: Aprovação do pagamento por débito direto em conta, 
sujeita a análise pela TKE. Esta campanha anula outras com o mesmo objeto.

Autorização de débito direto 

Autorização de débito direto 

Pagamento Recorrente 

Nome

Entidade 1 0 6 0 6 2 

Nº Contrato 

Nº Cliente

Número da Autorização

Pagamento Pontual 

Local de Instalação

Telefone

*Condições gerais: Aprovação do pagamento por débito direto em conta, 
sujeita a análise pela TKE. Esta campanha anula outras com o mesmo objeto.

Nota: Obrigatório juntar cópia do(s) Bilhete(s) de Identitade / Cartão de 
Cidadão.Autorização de Débito Direto SEPA de acordo com o disposto no 
Regulamento (UE) nº 260/2012

IP087.04.PC

DÉBITO 
DIRETO

Por débito a minha/nossa conta abaixo indicada queiram proceder ao 
pagamento das importãncias que lhes forem apresentadas pela TKE.

Assinatura(s) do(s) Titular(es) da Conta (conforme ficha)

Nº da Conta - IBAN

Data

BIC SWIFT

P 5 T 0 


