
                                                                                                                  

Ficha de cliente 
 
 

                                                              Sede: Centro Empresarial e Industrial de Loulé, Lt 7B              8100-302 Loulé         Tel. 289 422 119 
Delegação da Maia: Rua Manuel Assunção Falcão, n.º 471     4475-041 Maia          Tel.229 862 011 

E-mail: geral@be-sunengy.pt                                               www.be-sunengy.pt 

Cliente Novo:  Abertura Crédito  Alteração Dados  
A preencher pelo cliente: 

Dados do cliente: 
Data:_____ / _____  / _______ 

 
Nome/Empresa*:____________________________________________________________________Alvará n.º _________________________ 
 
Morada*: _______________________________________________________________________________ Cód. Postal*:_________-________ 
 
Localidade*: __________________________ Distrito: _________________  Tel.*: _____________________ Telm.*: ____________________  
 
E- Mail*: _____________________________NIF*: ___________________________ Tipo de sociedade:_______________________________ 
 
Capital social: ____________________  Actividade Económica:_________________________ Certificado de gases Fluorados n.º: __________  
 
Sócios-Gerentes: _____________________________________  Contactos directos sócios-gerentes: __________________________________ 
  
Início Actividade: :_____ / _____  / __________.  Volume Negócios:___________________________ N.º Empregados: ___________________ 
 
Principais Fornecedores *: ______________________________________________________________________________________________ 
 
Bancos com que trabalha*:_________________________________                                         Agência.1__________________________________ 
 
                                                 ___________________________________           Agência.2__________________________________ 
Contacto (s) para efeitos de cobrança: 
 
Nome:____________________________________  Departamento:_______________________ Contacto:_____________________________ 
 
Condições Pretendidas: ______________________  Limite Crédito Pretendido: ______________________________ 
 

Forma Pagamento: Cheque  Transferência Bancária:  
 
Assinaturas que obrigam a empresa ou representante: ______________________________________________________________________ 
 

*campo de preenchimento obrigatório. 
□ Autorizo que os meus dados acima mencionados possam ser utilizados pela Be Sunengy, para efeitos de vendas, marketing e gestão de cliente. 
Os campos designados por “preenchimento obrigatório” são imprescindíveis, à relação comercial com a Be Sunengy, Lda.  
□ Tomei conhecimento que os dados pessoais recolhidos nesta ficha são processados e armazenados automaticamente pela Be Sunengy, Lda. e 
destinam-se à abertura de ficha de cliente, dos seus serviços e dos seus pedidos de apoio e suporte.  
□ Tomei conhecimento que os dados acima mencionados apenas serão facultados a prestadores de serviços contratados pela Be Sunengy, Lda. 
nomeadamente a transportadoras e caso se verifique a autoridades judiciais. 
□ Tomei conhecimento que a qualquer momento posso solicitar a cópia dos dados a meu respeito, a retirada do consentimento, a retificação, o 
apagamento, a limitação, a portabilidade e a oposição ao tratamento dos mesmos, por escrito para a morada Centro Empresarial e Industrial de 
Loulé, Lote 7B, 8100-302 Loulé ou para o endereço proteccaodedados@be-sunengy.pt. 

 
A preencher pela Be Sunengy, Lda: 

 
N.º cliente no Primavera: ______________________   Vendedor:________________________________ 
 
Condição de Pag. aceite:_______________________   Crédito Concedido:______________________  Classe descontos: __________________ 
 
Observações: ________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Autorizado por:_________________________________________                                                                Data:_____ / _____ / _______ 

mailto:geral@be-sunengy.pt
http://www.be-sunengy.pt/

