YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONS ÓRCIO LTDA. Rod. P res. Dutra, Km 214 - Guarulhos - SP - Brasil - CEP 07178-580

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
À Yamaha Administradora Consórcios Ltda
Eu, ____________________________________________________________________proprietário
da cota nº ________, pertencente ao grupo nº ___________, autorizo o débito automático em minha
conta corrente/poupança dos valores referentes às prestações mensais de meu plano de consórcio,
conforme dados abaixo:
Banco conveniado: (033)
Agência nº: ______________
Conta: nº: ______________ - ___
1º Titular da conta (Nome): ________________________________________________________
(CPF/CNPJ) _______________________________
Atualização cadastral
E-mail: _______________________________________________________________________
O demonstrativo mensal do Grupo deverá ser enviado através do e-mail acima:
Fone celular: ( ) _____________________ Fone Fixo / Comercial: (
) _____________________
Condições Gerais:
1. Comprometo-me desde já a manter saldo suficiente na conta indicada, isentando a Administradora
de qualquer responsabilidade pela não liquidação dos compromissos em suas respectivas datas de
vencimentos, decorrentes da insuficiência de recursos, estando ciente ainda que nessa hipótese
minha cota permanecerá inadimplente e não está apta a participar das assembleias mensais de
contemplação.
2. Caso o agendamento do debito não seja programado até 3 dias úteis anteriores a data do
vencimento, estou ciente que deverei realizar o pagamento da parcela através de boleto bancário.
3. Estou ciente que o horário de débito a ser realizado pelo banco se encerra as 22:00 (Horário de
Brasília), caso disponibilize saldo após este horário o banco já terá considerado sem saldo suficiente.
4. Em caso de transferência da cota, deverei notificar a Administradora no prazo de 30 (trinta) dias de
antecedência ao vencimento da prestação, para que ocorra o cancelamento do débito automático.
5. Após a quitação da cota de consórcio o debito automático será automaticamente cancelado.
6. Estou ciente que para que o cancelamento do débito automático se efetive, deverei solicitá-lo
expressamente através de documento escrito e assinado por mim, a ser entregue/enviado
diretamente à própria Administradora.
7. Declaro a veracidade das informações bancárias prestadas e assumo toda e qualquer
responsabilidade pela inexatidão das mesmas.

______________________________,_______ de ___________________ de ____________.

______________________________
Assinatura do Consorciado(a)
Central de Relacionamento com o cliente – (011)2431 -6000
SAC Consórcio Yamaha - 0800 774 3233 / sac.consorcio @yamaha -motor.com.br
CAS - Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala - 0800 774 1415
Ouvidoria - 0800 774 9000 / ouvidoria@yamaha -motor.com.br

