ACORDO DE PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES

Número de Fornecimento / CUI

Entre: TAGUSGÁS - Empresa de Gás do Vale do Tejo, S. A., contribuite n.º 503 956 538, com a sede
no Parque de Negócios do Cartaxo - EN 114-2 LT 26 a 29 2070-046 - Cartaxo, e o(a) cliente abaixo
identificado(a), referente ao montante total de
€, correspondente às faturas
abaixo indicadas, vencidas e não pagas, das quais reconhece ser devedor(a) da TAGUSGÁS,
permitindo ao cliente o pagamento em
prestações iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a
primeira prestação a
.
Ref. Cobrança

Valor

€
€
€
€
€
€
0.00 €

VALOR TOTAL
Ao presente acordo pode acrescer taxa de juro atualmente em vigor, sobre o valor total da dívida.
O valor de cada prestação não pode ser inferior ou igual a 5,00€.

NOME DO CLIENTE

MORADA

TELEFONE

CONTRIBUINTE
N.º CLIENTE

TAG-021.ADN-R5

O cliente compromete-se a liquidar as quotas nos prazos definidos neste acordo e efetuar o pagamento de todas as faturas emitidas ou a emitir, durante a
vigência deste acordo, até à data limite de pagamento mencionada nas mesmas.
O não cumprimento de qualquer um dos prazos de pagamento, das quotas mencionadas e das faturas emitidas e a emitir, implica a anulação do presente acordo
e a suspensão do fornecimento.
Como prova da sua conformidade, este documento é assinado e datado em dois exemplares do mesmo teor e efeito.

AVISO: A utilização do presente formulário pressupõe o consentimento prévio do titular dos dados pessoais para o seu tratamento pela Tagusgás com finalidade de proceder ao processamento de acordo
de pagamento em prestações. Os dados pessoais tratados podem ser transmitidos aos nossos prestadores de serviços para efeitos da concretização do serviço previsto, à Autoridade Tributária, entidades
regulatórias ou judiciais com a finalidade de cumprimento de imposições legais.
A sua retenção será efetuada apenas durante o período que for necessário no âmbito da finalidade para qual foram recolhidos.

Data

Cliente

Linha de atendimento

Linha de emergência

E-mail de apoio

Leituras

808 50 51 52

800 50 00 05

apoio.a.clientes@tagusgas.pt

800 26 20 00

TAGUSGÁS SA
Apartado 191, 2071-971 Cartaxo

