
Assinatura do Cliente VIHUME, Lda.

A Gerência

ORDEM DE PAGAMENTO
ANUAL SEMESTRAL TRIMESTRAL MENSAL Data

Empresa/Cliente Cliente nº

Morada

Código Postal

E-mail

Banco

Assinatura do Cliente Confirmação do Banco

Assinatura Parceiro Instalador

Queiram proceder ao pagamento por débito da minha (nossa) conta acima indicada, das importâncias que vos forem apresentadas pela empresa Parceira Instaladora e/ou VIHUME, Lda,
a partir desta data e até comunicação de Anulação desta Ordem pela minha pessoa ou responsável indicado.

Cont. N.º

Valor c/IVA

NIB

LOGÓTIPO
DA EMPRESA 

PARCEIRA

LOGÓTIPO
DA EMPRESA 

PARCEIRA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO DE ALARMES

ALARME 24H ALARME C/ VÍDEO 24H ALARME/CCTV 24H OUTROS _________________

Identificação e Localização do Cliente

Data de iníco de contrato

Empresa/Cliente Contrato nº

Morada

Código Postal

Meios
materiais

Hor. Prest. Ser. Tipo Ser.24 Horas Meio Hum. Telefone

O presente contrato tem a duração de um ano a contar da data da sua assinatura. O acerto da ligação 24 Horas é efectuado a partir
da data de instalação até final do prazo definido na ordem de pagamento. Após o acerto, far-se-á o pagamento regular da Ligação 24
Horas de acordo com o prazo definido. Se efectuada a ligação durante os primeiros 15 dias do mês o pagamento será feito até ao final
do mesmo, senão, será feito no mês seguinte. O presente contrato renovar-se-á por partes iguais e sucessivos períodos de um ano,
se não for denunciado por qualquer uma das partes, mediante comunicação escrita, com a antecedência mínima de três meses
relativamente ao fim de cada ano relativo à data de assinatura.

Monit. Alarmes

A Empresa Parceira Instaladora é a responsável pela instalação, manutenção e assistência técnica dos sistemas instalados, cumprindo o
disposto na Lei 34/2013 de 16 de Maio e na Lei 46/2019 de 08 de Julho, e nas portarias 272/2013 e 273/2013 de 20 de Agosto da Segurança Privada.

Data de termo de contrato

A Empresa Parceira instaladora é também responsável pela faturação ao cliente final salvo excepções apresentadas em protocolo entre as empresas.

Cont. N.º

N/A

Valor c/IVA ANUAL SEMESTRAL TRIMESTRAL MENSALFORMAS DE 
PAGAMENTO

É também responsável pela informação exposta no artigo 66º da Portaria 292/2020 de 18 de Dezembro

NIFNIF N.º

NIF N.º
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