Formulário de depósito direto - EU
Nome:
N.º de Consultor de Bem-Estar:

Número de telefone:

Passo 1: Dados da conta bancária
Indique uma conta bancária com um IBAN e um código SWIFT associados ao país em que a sua conta dōTERRA
está registada e que aceite o depósito de comissões na mesma moeda em que efetua o pagamento de encomendas
de produtos (por exemplo, EUR), caso contrário, o pagamento não será efetuado com êxito. Não efetuamos o
pagamento de comissões para uma conta com um IBAN e um código SWIFT de outro país que não aquele em que a
sua conta dōTERRA está registada, nem em qualquer outra moeda que não a que utiliza quando nos efetua compras.
Consequentemente, tem de indicar uma conta bancária que aceite esta moeda ou aceita que o seu banco lhe possa
cobrar uma taxa de transação internacional, o que reduz o montante que efetivamente vai receber. A dōTERRA não
efetua o reembolso de valores cobrados pelo seu banco por tais transações.

Código SWIFT:

IBAN:

Passo 2: Número de IVA (se tiver registado em sede de IVA)
Indique o seu número de IVA registado e certifique-se de que indica a declaração “Autoliquidação do IVA para
(GB977641275) em conformidade com os artigos 44/196 UE IVA)” na sua fatura.

Número de IVA:

Passo 3: Autorização
Ao assinar este formulário de Autorização de Depósito Direto abaixo, está a aceitar as seguintes condições:
•
•
•
•
•
•

Autorizo que a dōTERRA e o banco indicado acima efetuem o depósito das minhas comissões na minha conta bancária.
Se forem depositados fundos que não tenho direito a receber na minha conta, autorizo a dōTERRA a solicitar ao banco a
devolução de tais fundos para a empresa.
Compreendo que sou responsável pelo depósito correto das minhas comissões na minha conta.
Compreendo que a minha nova conta de depósito direto passará por um processo de autorização que pode demorar de 2 a 4
semanas a concluir e que os fundos não serão depositados até à conclusão do processo de autorização.
Aceito que a dōTERRA processe as informações contidas neste formulário de Autorização de Depósito Direto, em conformidade
com a Política de Proteção de Dados da dōTERRA, tal como definido no meu Contrato de Consultor de Bem-Estar.
Compreendo que tenho de indicar uma conta bancária que aceite o depósito das comissões na mesma moeda que utilizo
para pagar encomendas de produtos, caso contrário, o meu banco poder-me-á cobrar uma taxa internacional ou outra taxa de
processamento, taxa essa que não será reembolsada pela dōTERRA.

Assinatura do Consultor de Bem-Estar:

Data:

Passo 4: Submeter
Email: Digitalize e envie para eudeposits@doterra.com

Apenas para utilização interna:

Iniciais

Data

As informações foram introduzidas.
As informações foram verificadas.
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