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AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
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Nº DA CONTA

CÓDIGO IDENTIFICADOR/CPF

APRUEMA

Autorizo o BANCO DO BRASIL S/A, a efetuar em minha conta corrente o débito relativo aos
valores informados pela ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES DA UEMA – APRUEMA.
1- Comprometo-me, desde já, a manter o saldo suficiente para esta finalidade,e assumir todas as
responsabilidades dos meus atos, ficando este Banco isento de qualquer responsabilidade – multas ou
acréscimos decorrentes – pela não liquidez do compromisso, por insuficiência de provisão na data do
vencimento ou por indicação incorreta deste.
2- Afirmo está ciente de que a presente AUTORIZAÇÃO terá efeito somente no prazo de trinta
dias, contado a partir da data do aceite do Presidente desta Associação.
3 – Estou consciente de que fica a APRUEMA autorizada a bloquear o Cartão Benefício de
Associado daqueles que, por qualquer motivo, não tenham efetivado o pagamento dos débitos contraídos
junto às suas empresas conveniadas, através do débito automático em conta ou por iniciativa própria,
conforme comprovação em nome da APRUEMA, no prazo de cinco dias.
4 – Concordo ainda que a interrupção deste convênio, que ora faço com a APRUEMA, só poderá
ser efetivada quando o débito, feito por mim (ou dependente legal), junto às empresas conveniadas a esta
Associação, tiver sido pago integralmente, no prazo de vinte dias, contado a partir da data do pedido de
interrupção do convênio, encaminhado ao Presidente desta Associação por escrito, via Aviso de
Recebimento.
5 Reconheço ainda o débito que, por ventura, possa ocorrer em função de negociação para fins de
liquidação de débitos junto a esta ASSOCIAÇÃO.
6 – Fica eleito o Foro de São Luis, para dirimir sobre quaisquer ações judiciais entre a Associação
e seus associados.
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