SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
Avenida Diagonal 453 Bis
7ª Planta, 08036
Barcelona, España
www.4Life.pt

Telefone gratuito de Atenção ao Distribuidor: 800.834.245
Fax gratuito de Atenção ao Distribuidor: 800.834.246

Através deste formulário, o Distribuidor Independente da 4Life faz constar que deseja receber as suas bonificações na
conta bancária de outra pessoa, ou seja, O DISTRIBUIDOR SOLICITA Á 4LIFE ESPANHA QUE TRANSFIRA AS SUAS
BONIFICAÇÕES PARA A CONTA BANCÁRIA DA QUAL NÃO É TITULAR.

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO DISTRIBUIDOR
Eu (nome e apelido) __________________________________________________________________________________________,
titular do código de distribuidor nº _____________________, solicito á 4life Research Espanha que transfira as bonificações
geradas em meu nome para o número de conta indicado abaixo.

r

/

Assinatura do Distribuidor Independente Solicitante

/

Data (DD/MM/AA)

CONTA BANCÁRIA NA QUAL O DISTRIBUIDOR SOLICITA TRANSFERIR AS SUAS BONIFICAÇÕES

Nome do titular da conta bancária (Último/Primeiro)

P T 5 0

P T

Número da conta bancária para a tranferência

SWIFT/BIC

Eu (nome e apelido) __________________________________________________________________________________________,
titular da conta bancária aqui indicada, autorizo a que a 4life Research Espanha transfira á minha conta o pagamento das
bonificações geradas pelo Distribuidor Independente que solicita a transferência.

r
Assinatura do titular da conta bancária

/
		

/

Fecha (DD/MM/AA)

PROCEDIMENTOS E DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIOS
Abaixo detalhamos os passos a seguir e a documentação necessária que se deve anexar junto com esta Solicitude e Autorização

q O Distribuidor Independente e o Titular da Conta devem complementar a esta solicitude e autorização de transferência bancária os seus dados.
q Não esquecer de assinar e por a data.
q A fotocópia da primeira página da cardeneta bancária do titular da conta. Sem este documento, a presente solicitude não é válida..
q Enviar á 4life Research Spain a solicitude complementada junto com a cópia da primeira página da cardeneta bancária (escolher a opção):
1.
2.
3.
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Por email: portugal@4life.com
Por fax (grátis): 800.834.246
Por correio ordinário:
4Life Research Spain
Avenida Diagonal 453 Bis
7ª Planta, 08036
Barcelona, España

