
 

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 
 

Da Autorização: Autorizo(amos) expressamente o Débito Automático de Cobrança das prestações mensais relativas às 

cotas condominiais da unidade abaixo especificada, em conta corrente de minha (nossa) titularidade perante o Banco 

conveniado a seguir identificado, nas respectivas datas de vencimento. 

   BRADESCO ITAÚ                             BANCO DO BRASIL    

 

 AGÊNCIA   

N° CONTA   (   ) conta corrente (   ) poupança

 
CONDOMÍNIO: ________________________________________________   UNIDADE: _________________ 

Condômino:___________________________________________________    CPF: ______________________ 

Telefone: ________________________________________ E-mail: __________________________________ 

 

Da exclusão automática: Constituirão motivos de minha (nossa) exclusão da modalidade de Débito Automático: o 

encerramento da conta-corrente, desde que comunicado previamente o Banco conveniado e a transferência da 

conta-corrente para outro Banco. 
 

Do prazo de vigência: Esta autorização vigorará por prazo indeterminado, podendo ser cancelada a qualquer tempo por 

iniciativa minha(nossa), mediante comunicação por escrito, desde que a mesma seja apresentada à INDIK em um prazo 

até 72 hs antes do próximo vencimento, sem prejuízo ao disposto da Exclusão Automática. 

Da confirmação de inclusão na modalidade débito automático: Será confirmada por meio de aviso específico de débito. 

Da quitação: Reconheço (reconhecemos) como instrumento de quitação de pagamento o débito lançado no extrato da 
conta corrente. 

 

Da responsabilidade pela verificação da regularidade do débito automático: Responsabilizo-me (responsabilizamo-nos) 
pela verificação da regularidade do débito automático e pelo contato com a INDIK ASSESSORIA IMOBILIÁRIA para 
viabilizar outra forma de pagamento, caso os débitos não sejam realizados na conta-corrente acima especificada. 

 

Do compromisso de saldo: Comprometo-me (comprometemo-nos) desde já, a manter saldo suficiente para o referido 

débito, ficando a administradora e o Banco isentos de qualquer responsabilidade decorrente da não liquidação do 

compromisso por insuficiência de saldo na data do vencimento. Declaro (declaramos) ainda estar ciente (es) de que 

caso não haja saldo suficiente em conta-corrente para o débito do valor devido, este será automaticamente 

“desagendado” do Sistema de Débito Automático. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Local e Data 

 
 
 
  
Assinatura do autorizante / titular                                      Assinatura do 2º titular da conta (em caso de conta conjunta) 

 
 

 

Avenida Nossa Senhora de Copacabana,  nº 978 – 6º andar  

Copacabana Rio de Janeiro – RJ   Cep: 22060-002 – CRECI - J2214  Telefone: 2522-0096 


