PT—(1214)

DADOS DO RECEBEDOR DOS FUNDOS
Todas as pessoas ou organizações requisitando pagamento do Rotary International devem preencher este formulário.
O pagamento poderá atrasar caso as informações fornecidas estejam incompletas ou incorretas.

ANTES DE PREENCHER O FORMULÁRIO
Consulte as nossas diretrizes para determinar o método de pagamento, moeda e informações bancárias para seu país.
Em conformidade com leis locais, pessoas e organizações do Brasil (CPF ou CNPJ), Argentina (Cuil ou CUIT), Chile
(RUT) e Colômbia (RUT ou NIT) precisam informar um número de identificação fiscal neste formulário ou enviá-lo
diretamente ao seu funcionário de contato.
O formulário W-9 é necessário para todos os fornecedores do Rotary com número de identificação fiscal dos EUA. O
formulário de certificado de estrangeiro é exigido de todos os fornecedores de fora dos EUA. Se você for um novo
fornecedor ou se suas informações mudaram, envie o formulário W-9 /certificado de estrangeiro junto com este
formulário. Obs.: podemos exigir documentação adicional com base nas informações fornecidas nestes documentos.
Envie o formulário preenchido via e-mail para vendors@rotary.org ou por fax para +1-847-556-2137. Se tiver que
preenchê-lo à mão, faça-o em letra de forma com caneta preta ou azul.
Dúvidas? Contate seu funcionário de contato ou o departamento de contas a pagar pelo e-mail vendors@rotary.org.
* Indica campo obrigatório
*Este formulário é para:  Rotariano  Fornecedor  Outro (especifique)

SEÇÃO A: INFORMAÇÕES DE CONTATO
*Nome completo ou nome da organização
Número de associado
*Número de identificação fiscal

Obrigatório para Argentina (Cuil ou CUIT), Brasil (CPF ou CNPJ), Chile (RUT) e Colômbia (RUT ou NIT)

*Endereço
*Cidade

Estado/Província

Código postal

*País

Telefone

E-mail

*Nome do beneficiário (obrigatório para pagamentos em cheque)

SEÇÃO B: MÉTODOS DE PAGAMENTO
 Cheque/Ordem de pagamento para endereço (endereço que aparece na Seção A)
 Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) (preencha a seção C)
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SEÇÃO C: TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS (TEF)
Se você é rotariano, a conta deve estar no nome do beneficiário; são aceitas contas conjuntas com cônjuges.
Reembolsos destinados a contas comerciais podem exigir a apresentação de formulários adicionais.
*Nome do titular da conta (beneficiário)
*Número da conta bancária
*Tipo de conta bancária (selecione uma):  Corrente  Poupança  Outro (especifique)
*Moeda da conta bancária (especifique)
*Nome do banco
*Endereço/Cidade/Código postal/País do banco

(cidade e país são exigidos)

Telefone do banco
*Número de ABA Routing
*Código SWIFT/BIC
*IBAN

(exigido para todos os TEFs nos EUA)

(exigido para todas as transferências internacionais)

(exigido para todas as transferências na Europa)

*Outras referências bancárias requeridas

(BSB, agência, código do banco, etc; consulte as Diretrizes para pagamento)

*Nome do banco correspondente nos EUA

(exigido para TEFs em dólares americanos)

*Número de ABA Routing e/ou código SWIFT/BIC

Assinatura
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(exigido para TEFs internacionais em dólares americanos)

Data
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