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CARTÃO DE DÉBITO NEGÓCIOS MASTERCARD

Proposta de Adesão - Empresas

Designação/ Nome da Empresa a Gravar no Cartão 

(máximo de 21 letras, incluindo espaços)

Nome

NIPC
Contacto TelefónicoN.º Cliente

PERSONALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - UTILIZADOR

Nome do Utilizador a Gravar no Cartão 

(Título, Nome e Apelido no máximo de 21 letras, incluindo espaços)

Nome N.º Cliente

Limite de Movimentação Diário do Cartão (preencher caso os limites que o Cliente pretenda sejam diferentes do valor por default )

Limite Diár io (sem limite definido)

Levantamentos ( máximo  600€)

Transferências Montepio 

(sem limite definido) 
Transferências Interbancár ias 
(default  2.500€)

Assinatura(s) do(s) Titular(es) da Conta (Empresa)

DATA E ASSINATURAS

Aceita-se que a Caixa Económica Montepio Geral se reserve o direito de recusar este pedido sem necessidade de qualquer justificação .

Toma-se igualmente conhecimento que os dados recolhidos neste impresso são confidenciais e serão processados informaticamente , destinando-se a 

utilização nas relações comerciais com o Montepio, podendo os interessados ter acesso à informação que lhes diga respeito e solicitar eventuais 

correções junto dos nossos balcões.

Autoriza-se a utilização dos dados pelo MONTEPIO GERAL - ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA para acções de Marketing institucionais, bem como a sua 

consulta, sob regime de absoluta confidencialidade, às empresas que integram o Grupo, desde que compatível com a finalidade de recolha dos 

mesmos. Autoriza-se ainda o Montepio a proceder, junto das entidades externas, às confirmações necessárias a eventuais relações contratuais.

Declaro/amos ter tomado conhecimento do conteúdo das Condições Gerais de Util ização, tendo recebido, na presente data, as respetivas cópias, cujo 

alcance e interpretação não me/nos suscitam dúvidas, pelo que as aceito/amos sem quaisquer reservas. 

Assinatura do Utilizador do Cartão

DESPACHO

Pedido Aceite, c/Limites Diários

(rubrica - nº empregado)

,00 €

A PREENCHER PELA CEMG

Balcão da Conta                         
Balcão                                                           

RECEÇÃO

(rubrica - nº empregado) (rubrica - nº empregado)

PARECER

Documento para a CEMG - Pág. 1/1

Pedido Recusado

Produção urgente Desvio para o balcão
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CARTÃO DE DÉBITO NEGÓCIOS MASTERCARD - CLÁUSULAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO

CARTÃO DE DÉBITO NEGÓCIOS MASTERCARD
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CLÁUSULAS GERAIS (Continuação)

CARTÃO DE DÉBITO NEGÓCIOS MASTERCARD
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