“Queremos fazer parte da vida do seu imóvel ...”

Formas de Pagamento - Quotas
•

Cheque

Emita um cheque à ordem de “Condomínio _________________________”
no valor da sua quota.
No verso do cheque indique a sua fracção, piso e porta (Exemplo: fracção D 1º
Esq) ou preencha o formulário “Pagamento de Serviços” e envie junto com o
seu cheque, para que possamos identificar qual a origem do pagamento.
Deve remeter tudo para a seguinte morada:
VPN – Administração e Serviços de Imóveis, Lda
Rua Homem Cristo Filho, 74B
3810-120 Aveiro
ou em alternativa entregar ao Responsável da VPN ou ao Vice-Administrador
do seu Condomínio (Senhor ______________).
Nunca deposite cheques na caixa de correio do condomínio.
•

Transferência Interbancária

Para efectuar a transferência precisa indicar o NIB da conta do Condomínio
que é _______________________.
Posteriormente, envie-nos um email para geral@vpn.pt indicando o seu nome,
fracção, piso, porta, valor do pagamento e forma de pagamento (Exemplo:
Manuel Dias, fracção D, 1º Esq, Transferência Interbancária) ou envie-nos o
formulário “Pagamento de Serviços” devidamente preenchido, para que
possamos identificar qual é a origem do pagamento.
Deve remeter o formulário para a VPN ou deixar na caixa de correio do
Condomínio.
•

Depósito Bancário

Se desejar utilizar esta forma de pagamento, deverá dirigir-se a um balcão do
banco “__________________” e depositar numerário ou cheque.
No talão de depósito deverá indicar o número do balcão e da conta que são
_____ e _____________, respectivamente, ou NIB ___________________.
Não se esqueça de indicar o montante que está a depositar, que deve ser o
valor da sua quota.
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Posteriormente, envie-nos um email para geral@vpn.pt indicando o seu nome,
fracção, piso, porta, valor do pagamento e forma de pagamento (Exemplo:
Manuel Dias, fracção D, 1º Esq, Transferência Interbancária) ou envie-nos o
formulário “Pagamento de Serviços” devidamente preenchido, para que
possamos identificar qual é a origem do pagamento.
Deve remeter o formulário para a VPN ou deixar na caixa de correio do
Condomínio.
•

Vale Postal

Se desejar utilizar esta forma de pagamento, deve dirigir-se a um balcão dos
CTT – Correios e preencher o formulário de Vale de Correio.
No formulário dos CTT deverá indicar a quantia a pagar por extenso e em
algarismos (valor da sua quota). Deve preencher a sua morada no campo
remetente e no campo destinatário preencher a seguinte morada:
VPN – Administração e Serviços de Imóveis, Lda
Rua Homem Cristo Filho, 74B
3810-120 Aveiro
No verso do formulário, no campo correspondência, deve indicar a sua
fracção, piso e porta.
•

Numerário

O pagamento por numerário apenas poderá ser efectuado ao Responsável da
VPN ou ao Vice-Administrador do seu Condomínio (Senhor ______________).
Nunca deixe dinheiro na caixa de correio do condomínio.
Aveiro, 01 de Abril de 2010
A Administração,
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