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This page in English

Para a liquidação de quotas e aquisições nos leilões, o Clube Filatélico de Portugal proporciona
aos sócios as formas de pagamento que se seguem.

Importante: Todos os pagamentos devem ser feitos em EURO.

1. Sócios residentes em Portugal

a. Por cheque endossado ao Clube Filatélico de Portugal. Se enviado pelo correio solicita-se
que não se use o correio registado;

b. Em dinheiro, na sede;

c. Por Vale Postal;

d. Por transferência bancária para a conta do Banco BPI com o seguinte NIB:

0010 0000 38054150001 81

Neste formato convém referir duas alternativas, a saber:

i. Via Internet (Homebanking ou Net Banking). Mencionar no espaço reservado ao descritivo o
nº de sócio e o motivo de pagamento (quota, leilão, outro). Se possível requisitar ainda o envio
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automático de e-mail com a mesma informação para tesouraria.cfp@gmail.com

ii. Via Multibanco. Atendendo a que nos é impossível identificar a origem da transferência, os
sócios devem enviar-nos uma cópia do talão do Multibanco, por correio ou por e-mail para
tesouraria.cfp@gmail.com, referindo o nº de sócio e o motivo de pagamento (quota, leilão,
outro).

2. Sócios residentes no Estrangeiro

Importante: Eventuais despesas com pagamentos internacionais serão sempre
suportadas na totalidade pelo sócio.

Independentemente da forma de pagamento, sugerimos duas opções, havendo sempre o
cuidado de respeitar o aviso acima:

a. Transferência internacional para a conta do Banco BPI identificada pelos seguintes códigos:

IBAN: PT50001000003805415000181

Swift/BIC: BBPIPTPL

Neste formato é importante dar atenção ao seguinte:

i. Transferência internacional dentro da zona euro . A maioria dos bancos não cobra qualquer
despesa neste tipo de transferências quando feitas via Internet (
Homebanking
ou
Net Banking
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), no entanto o sócio deverá ter o cuidado de se informar sobre o preçário específico da sua
instituição de crédito a fim de evitar desrespeitar o aviso acima. Mencionar no espaço
reservado ao descritivo o nº de sócio e o motivo de pagamento (quota, leilão, outro). Se
possível requisitar ainda o envio automático de e-mail com a mesma informação para
tesouraria.cfp@gmail.com

ii. Transferência internacional, em Euros, com origem exterior à zona euro . Estas
transferências implicam normalmente despesas.
Quando feitas via Internet (
Homebanking
ou
Net Banking
) deve ser dada a instrução específica para que as despesas fiquem a cargo do ordenante
(código OUR nas instruções Swift)!
Mencionar no espaço reservado ao descritivo o nº de sócio e o motivo de pagamento (quota,
leilão, outro). Se possível requisitar ainda o envio automático de e-mail com a mesma
informação para tesouraria.cfp@gmail.com

b. Pagamento por PayPal ®. Envio da quantia para o e-mail geral.cfp@gmail.com acrescido
de 6% para suporte das despesas do
PayPal ®. Mencionar no
espaço reservado à mensagem o nº de sócio e o motivo de pagamento (quota, leilão, outro).
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