Número de Identificação de Raquete: _______________
DECLARAÇÃO
(para pessoas singulares representadas por procurador ou para pessoas coletivas)
________________________________________________________________________________________(nome completo),
___________________________________________________________________________________(estado civil – se casado
indicar nome do cônjuge e regime de bens), natural da Freguesia de ______________, Concelho de ________________,
residente em ____________________________________________________ portador do Bilhete de Identidade/Cartão Cidadão
nº_____________________,
válido
até___/___/___,
Contribuinte
Fiscal
n.º_________________,
telefone
número_____________, e-mail____________________________, em representação de ________________, na qualidade de
_________________(gerente/administrador) e com poderes para o ato declara, para os devidos efeitos legais, que leu e aceita o
Regulamento do Leilão organizado para realização nesta data pela sociedade EUROESTATES – Mediação Imobiliária, Unipessoal,
Lda., com sede na Av. Engenheiro Duarte Pacheco Torre 2 – 5.º andar, sala 4, em Lisboa, constante no catálogo do Leilão que lhe
foi facultado e que também se encontra disponível no seu site www.euroestates.pt., comprometendo-se a cumprir sem reservas
as suas disposições.
No âmbito do referido Regulamento, e como manifestação de vontade de expressa aceitação do mesmo, o signatário entrega
nesta data a título de caução um cheque de € 2.000 (dois mil euros), sacado à ordem de EUROESTATES Lda., que lhe permitirá
inscrever-se e licitar no presente leilão.
Mais declara que, em caso de incumprimento, pela sua parte, do referido Regulamento, perderá a caução de € 2.000 (dois mil
euros) que nesta data presta.
A EUROESTATES – Mediação Imobiliária, Unipessoal, Lda. devolverá ao signatário o cheque que este lhe entregou a título de
caução, somente nos seguintes casos:
a) após o encerramento do leilão, no caso do signatário não ter feito qualquer aquisição;
b) após ter feito prova de que celebrou o(s) contrato(s) promessa de compra e venda relativos à(s) compra(s) efetuada(s),

no caso do signatário ter feito uma ou mais aquisições.
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (ao abrigo do Regulamento EU 2016/679):
FINALIDADE E MINIMIZAÇÃO: Os dados pessoais agora recolhidos e tratados são os minimamente indispensáveis, de acordo com as
formalidades a que estamos legalmente obrigados (Lei nº83/2017) e nos termos do Regulamento do presente leilão.
CONSERVAÇAO E DESTRUIÇAO: Os dados pessoais agora recolhidos e tratados serão conservados pelo período de um ano após a realização do
leilão, para a eventualidade de serem necessários para outras diligências relacionadas com este mesmo leilão, findo os quais serão destruídos.

(local, data e assinatura igual à do C.C.)
______________, aos _____, de __________ de dois mil e _________.

_________________________
(Assinatura do titular)
Av. Eng. Duarte Pacheco Torre 2, 5º Piso Sala 4 Complexo das Amoreiras 1070 – 102 Lisboa – Portugal Tel.: 00 351 21 382 84 60
NIPC 503 853 143

www.euroestates.pt

geral@euroestates.pt AMI – 1827

Faça parte da Euro Estates. Queremos continuar a mantê-lo informado do que fazemos e como fazemos.
Nome:____________________________________________________________________________________________________
Telemóvel:______________________ Email_________________________________________________
Morada: ___________________________________________________________________________________________________
Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais pela Euro Estates – Mediação imobiliária, Unip., Lda., nos termos do Regulamento nº2016/679 em vigor,
para fins comerciais, relacionados com a atividade imobiliária, nomeadamente para os seguintes fins: envio de catálogos de “Leilõe s Euro Estates”, envio de
newsletters e envio de SMS.

O titular fica desde já informado dos seus direitos de oposição, acesso, retificação e eliminação dos seus dados pessoais, nos termos previstos no
Regulamento nº2016/679.
________________________

____/___/____

(Assinatura do titular)

