CARTÃO CLIENTE
ADESÃO CONTA CORRENTE
Nº
Plafond
(A preencher pela Marques, Soares, S.A.)

Nome do titular
Endereço
Código Postal

Localidade

Há quanto tempo habita neste endereço

Telefone

Telemóvel

Email
Data de nascimento __/__/____ Cartão Cidadão / BI Nº
Cont. Nº
Título Académico

Profissão
Entidade Patronal

Contrato a prazo

Local

Telefone

Efetivo

Há quantos anos

Estado Civil
Solteiro
Maritalmente
Viúvo

Comunhão Geral
Comunhão Adquiridos
Separação de Bens

Casado

Separado
Divorciado
Número de filhos

Nome do cônjuge (se aplicável)
Data de nascimento __/__/____ Cartão Cidadão / BI Nº
Cont. Nº
Título Académico

Profissão
Entidade Patronal

Contrato a prazo

Local

Telefone

Efetivo

Há quantos anos

Outras Informações
Habitação:

Arrendada

Própria

Outras:

Pensão/Quarto Particular

Encargos c/habitação / Valor de renda

€

Caso habite em pensão ou quarto particular, indique outra direcção (PRÓPRIA OU FAMILIARES)
Bancos com que trabalha:
Balcão Nº
Balcão Nº
Escolha o seu prazo de pagamento
Pronto pagamento c/ 5% desconto

Conta Nº
Conta Nº
Pagamento
10 mensalidades

Escolha a sua forma de pagamento
Nossas Caixas

Expedição efetuada pelo Cliente

Cobrança para débito de conta no banco
(PREENCHER FICHA DE AUTORIZAÇÃO)

Multibanco
Receber o aviso mensal/Recibo em pagamento através do meu email
Receber o aviso mensal/Recibo em pagamento através dos CTT

V.S.F.F.

CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE
1.

A abertura desta conta, destina-se ao signatário poder comprar em sistema de conta corrente, sem
aumento de preço nem entrada inicial, os artigos que comercializamos, tantas vezes quantas necessitar.

2.

As compras a crédito na secção de eletrodomésticos estão sujeitos a juros comerciais.

3.

O limite de crédito concedido, será estabelecido pela Administração da “Marques Soares”.

4.

As compras que efetuar, são divididas em 10 mensalidades.

5.

Consideramos “compras”, toda a aquisição de artigos do dia 16 dum mês a 15 de outro.

6.

As compras vencem-se no dia 16 do mesmo mês.

7.

O pagamento do recibo, deve ser realizado entre o dia 16 do mês corrente e o dia 5 do mês seguinte.
Se o recibo não estiver pago até ao dia 15, começa a ter encargos de dilação de prazo ao abrigo da
Portaria nº 277/2013 de 26 de agosto, acrescido de 3% da taxa de referência.

8.

O uso da conta corrente é pessoal. No caso de ser casado, o cônjuge pode também movimenta-la, por
ser solidariamente responsável desde a sua abertura. Para que os restantes membros do agregado
familiar ou outro, a utilizem, tem que apresentar o cartão de cliente.

9.

O montante de cada mensalidade, não pode ser inferior a 10 Euros.

10. As despesas de correio na expedição das encomendas, são por conta do cliente.
11.

Nos recibos à cobrança e por débito na conta, são de conta do cliente as respetivas despesas.

12.

A falta de pagamento de um dos recibos na data estipulada, torna o saldo da conta totalmente vencido, ficando cortada a possibilidade de efetuar mais qualquer aquisição em sistema de conta corrente.

13.

Serão também da conta do cliente todas as despesas de dossier, despesas judiciais e/ou extra judiciais,
incluindo honorários de advogado e/ou solicitador, que “Marques Soares” tenha de fazer para assegurar
e/ou obter o pagamento do seu crédito, dos juros e de todos os demais encargos. Sem prejuízo destes
direitos acima mencionados, a “Marques Soares”, no caso de cobrança judicial, é também expressamente
atribuído o direito de exigir ao cliente o valor correspondente à taxa de justiça e custas de parte não
reembolsáveis nos termos legais.

14.

É da inteira responsabilidade do cliente o uso do cartão, devendo ser devolvido quando pedido.

15.

Os dados pessoais que constam da presente ficha de adesão de conta corrente são de preenchimento
facultativo e destinam-se à concessão de crédito na aquisição de artigos comercializados nas lojas
Marques Soares. O signatário tem conhecimento que estes dados vão ser processados automaticamente e tem plena consciência das consequências da falta ou inexactidão das respostas (Art.º 30.º, n.º
1 da Lei n.º 67/98, de 26/10). Os titulares podem tomar conhecimento dos dados que lhe dizem respeito desde que o solicitem, pessoalmente ou por escrito, junto desta empresa.

16.1 Para todas as questões emergentes deste contrato, as partes acordam na competência exclusiva do
Foro da Comarca do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro.
16.2 Sem prejuízo do acesso aos meios judiciais competentes previstos no número anterior, em caso de
reclamação e reparação de litígios relacionados com o contrato, a Empresa disponibiliza ao Cliente o
acesso aos meios de resolução extrajudicial de conflitos a que aderiu: Centro Nacional de Informação
e Arbitragem de Conflitos de Consumo - CNIACC(arbitragemdeconsumo.org), Centro de Informação
de Consumo e Arbitragem do Porto (cicap.pt) e CIAB (ciab.pt)
17.

Nos termos e para os efeitos dos Art.º 2.º e 3.º do Dec. Lei n.º 269/98, de 1/9, aditados pelo Dec. Lei n.º
383/99, de 23/9, convenciona-se que é fixado o domicílio indicado no endereço pelo signatário, para
efeitos da citação ou da notificação em caso de litígio.

,

DE

DE
Tomei conhecimento e aceito as condições
de venda publicadas acima
ASSINATURA DE CLIENTE

