
 
 
 
      Desejo tornar-me Amigo da AMI com o n.º ______ (a atribuir pelos nossos serviços)   
      Desejo actualizar a minha inscrição como Amigo da AMI n.º ________ 
 
 
  Nome Completo *: _______________________________________________________________________ 
 
 
  Morada *: ______________________________________________________________________________ 
 
 

        Localidade *: ______________________________  Código Postal *: ______ - ____  __________________ 
 
 

  N.º Contribuinte *: _______________  N.º BI: __________________   Telefone: ____________________ 
 

 
  Profissão: ________________________________    E-mail: _____________________________________   
 

 
  Data-de-Nascimento: ____ - ____ - _______  
 
 
          -------------------------------------------------------- 
 
 
  Desejo contribuir com _________€ 

 
  Forma de Pagamento 

    Vale Postal                                           Cheque endossado à AMI 

    Depósito na conta da AMI do NB n.º 015393720002            Multibanco, através da entidade 20 909, referência 909 909 909 

    Transferência bancária (ordem permanente): Eu,(nome do 1.º titular) _________________________________________________ 

   ao abaixo assinado, autorizo o meu banco ________ a transferir da minha conta com o NIB ________________________________ 

   para a conta da AMI do Novo Banco (NB) com o NIB 000700150039372000265 a partir de ___ (mês)/___(ano), a quantia                    

de ________€/__________________________(por extenso), com a periodicidade  Mensal  Trimestral  Semestral  Anual. 

 

 
        ______________________________________________ 
 
                           (Assinatura igual à do Banco)    
 
 
  

(Para as modalidades de depósito e multibanco, envie-nos cópias dos talões comprovativos para emissão de recibo, s.f.f.) 
 

         
 
 

  Envie esta ficha num envelope (não necessita selo) para:  
            AMI – Remessa Livre 25049 – 1148 Lisboa Codex 
   

  *Campos de Preenchimento Obrigatório 

  O seu donativo é dedutível nos impostos nos termos do Decreto-lei n.º 74/99 de 16 de Março, conjugado com o n.º2 do artigo 2 do Estatuto do Mecenato. 

  "Em cumprimento da Lei nº 67/98, de 26 de outubro, que aprova a Lei da Proteção de Dados, todos os dados pessoais obtidos mediante o preenchimento deste cupão serão 
  inseridos num ficheiro informático da responsabilidade da Fundação AMI e destinam-se a ser utilizados, exclusivamente, para o envio de informação por correio, e-mail ou sms.

  É garantido o direito de acesso, retificação ou eliminação dos dados, podendo exercer esse direito pessoalmente ou por escrito para a Rua José do patrocínio, nº 49 1959-003

  Lisboa. Caso não autorize que os seus dados sejam processados e armazenados informaticamente, assinale com uma cruz ( )"         
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