Adesão ao Sistemas de Gestão de
Frotas
Para conhecermos melhor a sua empresa, e lhe podermos oferecer serviços e produtos que correspondam às suas
necessidades e exigências, queira preencher devidamente este documento e enviar para:
Morada: Estrada da Conceição de Aboboda, 238-A, Aboboda, 2785-021 São Domingos de Rana
Email: geral@pwt.pt.
Caso necessite de algum esclarecimento por favor contacte o 21 445 42 75.

O SEU NOME COMERCIAL
Nome do Local
de Venda
Morada do Local
de Venda
Código Postal

Localidade

Telefone

Cidade

Email

DENOMINAÇÃO SOCIAL
Denominação
Social
Objeto Atividade
Morada - Sede
Telefone - Sede

Fax - Sede
Matricula

Conservatório de
Inicio Atividade

Capital Social

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

IBAN(25 dígitos)

Nº Lojas

(Enviar comprovativo de IBAN nominativo)

Nome Banco
Principal
Código Postal

NIPC

Balcão
Localidade
Ano de Abertura

GERETE(S) OU ADMINISTRADOR8ES) (>25% CAPITAL)
Nome Completo

Contribuinte

Morada Pessoal
Data de
Nascimento
Cargo

Tel

Email

Entidade Patronal

Cartão Cidadão

Validade

Emitente

Nome Completo

Contribuinte

Morada Pessoal
Data de
Nascimento
Cargo
Cartão Cidadão

Tel

Email

Entidade Patronal
Validade

Emitente

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS FORNECEDORES
Empresa

Telefone

Empresa

Telefone

Em

Data

Declaro que os dados prestados são corretos e verdadeiros, podendo o CENTRO AUTO PWT confirmar a sua veracidade e
obter informação adicional, nomeadamente junto da eInforma, com vista à análise da proposta. Mais autorizo o CENTRO
AUTO PWT a proceder à consulta das bases de dados pessoais centralizadoras de responsabilidade de crédito legalmente
constituídas, bem como a base de dados de gestão de Clientes do Banco para os mesmos fins. Os dados fornecidos
destinam-se à análise da proposta e à gestão da relação a estabelecer entre as Partes, comprometendo-se o CENTRO
AUTO PWT a mantê-los confidenciais e a não os utilizar para fins diferentes daqueles para os quais foram comunicados.
Os dados prestados são da exclusiva responsabilidade do proponente, sendo o seu fornecimento obrigatório e a falta ou
inexatidão impedirão a análise da presente proposta. O Titular dos dados pode aceder à informação a seu respeito,
solicitando a sua correção, aditamento ou eliminação mediante contacto pessoal ou escrito junto do CENTRO AUTO PWT.
No caso de o proponente ser uma sociedade comercial por quotas, os sócios da mesma autorizam o CENTRO AUTO PWT a
fazer o tratamento dos seus dados para os fins supra assinalados. Autorizam ainda que o CENTRO AUTO PWT proceda à
consulta de bases de dados pessoais centralizadoras de responsabilidade de crédito legalmente constituídas, bem como a
base de dados de gestão de Clientes do Banco para os fins supra assinalados. O titular dos dados pode aceder à
informação a seu respeito, solicitando a sua correção, aditamento ou eliminação mediante contacto pessoal ou escrito
junto dos serviços do CENTRO AUTO PWT.

Assinatura 1º
Sócio
Assinatura 2º
Sócio

Carimbo Comercial
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