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Caixa Económica de Cabo Verde

Comunica, como titular da conta indicada e utilizador do serviço rede Vinti4, relativamente ao cart ão da conta acima identificado. A seguinte ocorrência:

Data Agência Nº de cliente

d d m m a a a a

Data d d m m a a a a

d d m m a a a a

Nome*

Titular

1. Deteriorado/expirado (com entrega do cartão a substituir)

2. Esquecimento do cod. pessoal (com entrega obrigat ória do cartão a substituir)

Através         de:   Telefone/Fax Email(A)

3. Extraviado Roubado PIN junto do cartão

Comunicação à: SISP Caixa

Sim Não

Inclusão em lista negra urgente:

Emissão de novo cartão:          Sim                                Não 

Sim Não

Assinatura do titular

*P
re

ec
hi

m
en

to
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ór

io

Cartão: Anulado Nº de cartão anulado data

Balcão receptor

ATENÇ ÃO:
(A)  - Carece de confirmação escrita

Cartões de Débito - Comunicado de ocorrência

Emitido novo cartão Balcão

Nome do colaborador da Agência/Balcão

x

x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

Renovação automática do cartão mediante débito das despesas associadas na conta D.O.:  Sim             Balcão de entrega: ______________________          Não x x

x x

Tipo de cartão:*

Vinti4 Normal                                    Outro              Nome do cartãox x

Nº do cartão*

Nome abreviado a figurar no cartão (máximo 27 caracteres incluindo espaços para cartões Vinti4/ máximo 20 caracteres incluindo espaço para cartões Visa Débito)*

Balcão Nome do colaborador da Agência/Balcão

d d m m a a a a

Recebi o cartão indicado, de acordo com as condições de utilização estabelecidas no protocolo de adesão.

Nº do novo cartão

Nº de BI/Passaporte do titular

Assinatura do titular

data

Entrega do cartão

Autorizado desde já o débito na conta acima indicada, da(s) importância(s) respeitantes à emissão do novo cartão, aplicando-se as mesmas condições do contrato 
de adesão e/ou inclusão em lista negra urgente se solicitada(s).


