
ACCOUNT NUMBER
Número da conta

BILL PAYMENT INSTRUCTIONS DATE
Data

Instrução para Pagamento de Contas

I/We hereby authorize Banco do Brasil (“The Bank”) to debit the Account and make the payments set out on the Bill Payment
Schedule below which the bank may update from time to time pursuant to my/our instructions in writing to the bank
Através do presente instrumento, eu (nós) autorizo(amos) o Banco do Brasil (doravante simplesmente denominado de “o Banco”) a debitar a
conta supra citada e efetuar os pagamentos listados no Programa de Pagamentos de Contas abaixo especificado, o qual o Banco poderá vir a
atualizar eventual e posteriormente, segundo as minhas (nossas) instruções a ele passadas, por escrito:

Name and Address of Payee
Nome e endereço do beneficiário

A/C Number of Bill
No. de referência ou No. de cliente

que constar na conta a ser paga

Payment
Variable/Fixed

Pagamento: Variável/Fixo

Frequency
Frequência do

pagamento

1.

2.

3.

4.

5.

I/We authorize the Bank to pay the entire balance due on all bills received without inquiry into the correctness thereof. The Bank
may refuse, at the bank’s discretion, to pay bills or part of them if I/we maintain insufficient funds in my/our account(s).

I/We hereby specifically and unconditionally discharge the bank from any and all responsibility fro whatever consequences may
result from this authorization or any non-action or action on the bank’s part in connection therewith, including without limitation
any payment the bank may make pursuant to this authorization or any payment not made due to inadvertence or circumstances
beyond the bank’s control.

I/We agree to pay a fee for this service, which may change from time to time. In addition, I/we agree to indemnify the bank for
and pay any and all charges or costs, direct or indirect and including without limitation, attorneys fees which the bank may incur
in connection with this service.

This authorization shall remain in effect until either party receives notice of cancellation either in writing or by properly
authenticated cable.

I/We acknowledge that these Bill Payment Instructions are subject to Florida law and Banco do Brasil’s Terms and conditions for
Accounts.

Eu (nós) autorizo(amos) o Banco a efetuar o pagamento do saldo total que constar em todas as contas , sem questionamento quanto à correção
dos lançamentos efetuados nas mesmas. O Banco poderá a seu critério, negar-se a efetuar o pagamento do total ou de parte das contas, caso for
constatado que eu (nós) mantenho (temos) fundos insuficientes na(s) minha(s)/ nossa(s) conta(s).

Através do presente , isento(amos) incondicional e especificamente o Banco de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer consequências que
possam ser acarretadas pela presente autorização ou por qualquer ato ou omissão por parte do Banco em relação ao assunto, inclusive e sem
limitações ao que diz respeito a qualquer pagamento que o Banco venha a efetuar, por força desta autorização, ou a qualquer pagamento não
efetuado devido a inadvertências ou circunstâncias que fujam ao controle do Banco.

Eu(nós) concordo(amos) em pagar uma taxa por este serviço, a qual poderá ser modificada, de tempos em tempos. Além disso, eu (nós)
concordo(amos) em indenizar o Banco e pagar todo e qualquer encargo ou custo, direto ou indireto, inclusive e sem limitações, alguns honorários
advocatícios que o Banco porventura venha a incorrer em consequências da prestação deste serviço.

O presente instrumento de autorização deverá manter-se em vigor até que qualquer das partes envolvidas receba um aviso de cancelamento, seja
por escrito ou por telegrama ou facsimile devidamente autenticados

Eu(Nós) estou(amos) ciente(s) de que estas Instruções para Pagamento de Contas estão sujeitas às leis do estado da Flórida e aos termos e
condições estipulados pelo Banco do Brasil em relação a contas.

First Account Holder Name (Please Print)/ Nome do
1º. Titular (favor usar letra de forma)

Second Account Holder Name (Please Print)/ Nome do
2º. Titular (favor usar letra de forma)

Signature/ Assinatura Signature/ Assinatura

Third Account Holder Name (Please Print)/ Nome do
3º. Titular (favor usar letra de forma)

Fourth Account Holder Name (Please Print)/ Nome do 4º.
Titular (favor usar letra de forma)

Signature/ Assinatura Signature/ Assinatura
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