
FORMULÁRIO 
ABERTURA DE FICHA DE CLIENTE 

Por favor, enviar este formulário para abertura de ficha de cliente para: 
info@queroautomation.com ou admin@queroautomation.com 

DADOS DA EMPRESA

ENVIO DE MATERIAL

DADOS BANCÁRIOS

Designação Social: *
Nome Comercial (caso seja diferente): *
NIF: * Data: 
Morada Fiscal: *
Código Postal: *     Concelho: * Distrito: *
Telefone *
E-mail: * Telemóvel: *
Contacto gerência:      e-mail:
Contacto compras:     e-mail:
Contacto contabilidade: *
Actividade da Empresa:

e-mail: *

(*) Preencher campos obrigatórios:

Morada de Envio Encomendas: * 
Código Postal: *     Concelho: * Distrito: *  
Telefone: * Horário de Entrega de Material: *
Pessoa de Contacto * Telemóvel: *

Nome da Entidade Bancária*
IBAN Cód. Entidade Sucursal

Crédito solicitado:

Número da Conta 

Formas 
de Pagamento: 

* 1ª Pronto Pagamento
* Crédito Bancário 30 Dias (Obrigatório juntar autorização SEPA, Folha 3 assinada e carimbada)
* Crédito supervisionado pela entidade seguradora. O segundo pagamento de crédito terá
cobertura máxima de 50% do total da operação.

Factura(s) em dia: Facturas Vencidas:
Morada de envio de Facturas e Recibos: *
Código Postal: *     Concelho: * Distrito:*
Telefone: * Telemóvel:
Pessoa de Contacto:* E-mail: *

Para todas as contas sem crédito, para a primeira transacção e encomendas inferiores a 150 euros, o pagamento deve ser feito em dinheiro. 
Após 6 meses de inactividade na conta, a conta será bloqueada e a transacção seguinte será considerada como a primeira transacção. A 
penalização por atraso no pagamento de facturas: Em caso de atraso no pagamento de facturas vencidas, será aplicada uma penalização de 
5% do montante total da factura para cada mês de atraso. Submissão expressa: Em caso de litígio, as partes submetem-se de comum 
acordo à jurisdição e competência dos Tribunais e Tribunais de Móstoles, renunciando à sua própria jurisdição, se a tiverem, ou a 
qualquer outra que lhes possa corresponder. A assinatura deste formulário implica a aceitação das actuais condições comerciais.

Como responsável societário assino que:
Compreendo e aceito os termos e condições de venda da empresa  GRUPO QUERO JC-ELECTRONICS SPAIN, S.L.U. 
A informação que apresento é correcta e tenho os poderes necessários para abrir esta conta de cliente.

Assinado em ............................................................  a ........................... 

de ............................................................................... de 202...... 

Assinado por:
 Cargo:

Observações:

Assinatura e Carimbo,

As condições solicitadas pelo comprador não se tornam válidas até serem aceites por escrito pelo    GRUPO QUERO JC-ELECTRONICS SPAIN, S.L.U. 
- CIF: B-78964368. * a assinatura deste formulário implica que compreende e aceita as nossas condições comerciais e de transporte actuais e públicas, 
que pode solicitar ou descarregar do nosso website.

SWIFT

GRUPO QUERO JC-ELECTRONICS SPAIN, 
S.L.U. B-78964368
C/ REGORDOÑO, 13
28936 MÓSTOLES - MADRID (ESPANHA)

E-MAIL:
OFERTAS@QUEROAUTOMATION.COM

CONTACTO TELEFÓNICO:
+34 91 685 24 03



Em Móstoles, a 10 de Janeiro de 2022

Caro cliente / fornecedor:
Informamos que, em conformidade com as disposições do Regulamento da UniãoEuropeia 
UE260/2012, conforme informado pelo Banco de Espanha no comunicado de Imprensa de 
11 de Setembro de 2013, a partir de 01 de Fevereiro de 2014, não serão aceites débitos 
directos, assim todos os pagamentos serão efectuados em conformidade com os 
instrumentos SEPA.

SEPA (Single Euro Payment Area) é a iniciativa que permite aos particulares, empresas e 
outros agentes económicos para efectuarem os seus pagamentos em euros, tanto a nível 
nacional como internacional, sob a mesma base pagamentos internacionais em euros nas 
mesmas condições de base e com os mesmos direitos e obrigações  na União Europeia.

Entre outros aspectos, a SEPA torna obrigatória a utilização do código IBAN, para para 
identificar a sua conta bancária, em vez do CCC (Código da Conta do Cliente) e do BIC 
(Código de Identificação Bancária). Do mesmo modo é também obrigatório recolher e 
armazenarmandatos SEPA (mandatos de débito directo dos clientes), pelo que precisamos 
da sua autorização para o mandato de débito directo, bem como do seu consentimento 
para que seja permitida a cobrança das facturas por débito na sua conta.

Tendo em conta o acima exposto, queira encontrar em anexo o formulário de mandato e 
devolvê-lo a nós, assinado e carimbado por si pelo representante legal o mais breve que 
possível.

Agradecendo a sua colaboração e, com os nossos melhores cumprimentos.

Quero Group JC-Electronics Spain, S.L.U.

Atenciosamente,

 Grupo Quero JC-Electronics Spain, S.L.U.

GRUPO QUERO JC-ELECTRONICS SPAIN, 
S.L.U. B-78964368
C/ REGORDOÑO, 13
28936 MÓSTOLES - MADRID (ESPANHA)

E-MAIL:
OFERTAS@QUEROAUTOMATION.COM

CONTACTO TELEFÓNICO:
+34 91 685 24 03



AUTORIZAÇÃO
PARA DOMICILIAR OS RECIBOS SEPA

DR./DRA.

Em nome e em representação 

da empresa e Morada em Rua/Av/...

NIF

com o Nº de C.C.

AUTORIZA
A empresa Grupo Quero JC-Electronics Spain, S.L.U., com Código de Identificação 
Fiscal B-78964368 e morada na Calle Regordoño, Nº 13, em Móstoles (Madrid), para que 
a partir da data da presente autorização e com carácter vinculativo, possa efectuar o 
débito directo ao número de código IBAN e BIC abaixo indicado, sendo todos os recibos 
correspondentes a facturas emitidas como consequência das relações comerciais entre 
ambas as empresas.

Entidade Bancária 

Código IBAN Código        

BIC

Assinatura e Carimbo do Representante

Data:

GRUPO QUERO JC-ELECTRONICS SPAIN, 
S.L.U. B-78964368
C/ REGORDOÑO, 13
28936 MÓSTOLES - MADRID (ESPANHA)

E-MAIL:
OFERTAS@QUEROAUTOMATION.COM

CONTACTO TELEFÓNICO:
+34 91 685 24 03
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