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Formulário de Inscrição - Conta de Depósito (Mozambique)
(Incorporando uma escritura de caução)
Prezado cliente,
Obrigado pelo seu interesse mostrado em fazer negócios com:

Form-Scaff (a Divisão De Waco Moçambique Limitada)
Reg. No: 100372312
N.o de IVA: NUIT- 400419027
Tel: +258 84 312 4146
Site: www.formscaff.com

Requisitos
Para que possamos fornecer-lhe o equipamento indicado, precisamos do seguinte:
•
•
•

As secções relevantes deste formulário devem ser preenchidas por uma pessoa autorizada.
Cópias de vários documentos.
Pagamento antecipado para aluguer, transporte e depósito.

Cobranças
1. Cobrança de Aluguer
FS Número de cotação

Aluguer por semana

MT

Tempo de aluguer(Sem)

Total de Aluguel

MT

Nota: Se você, no final do Período de Contratação estimado, precisar manter o equipamento (ou uma parte do equipamento) por mais tempo,
você será obrigado a nos fornecer um pagamento adiantado adicional.
O depósito não pode em caso algum ser usado para taxas de aluguer.
O equipamento adicional exigiria outro pagamento adiantado do aluguer e do depósito calculado na mesma base.

2. Deposito

6 x Aluguer Semanal

MT

Nota: Por favor, aguarde um mínimo de 3 dias úteis após o retorno final e / ou acordado venda por perda para nós para reembolso do seu
depósito. O depósito será devolvido por via electrónica à conta bancária emitida para nós na Secção 3 deste formulário.

3. Transporte
Form-Scaff’s Entrega / cobrança é a seguinte:

Taxa de transporte

Tonelagem conforme a
cotação

MT

Total custo para transporte

por
MT

Custos Adicionais
Por favor, cuidadosamente conta e verifique todos os itens recebidos como equipamentos perdidos, bem como equipamentos devolvidos
“sujo” ou “danificado” será cobrado para o seguinte:
Equipamento perdido
@ Lista Preço de Venda do item
Equipamentos danificados @ 4 x o preço semanal da lista de aluguer do item
Equipamento sujo
@ 2 x o preço semanal da lista de aluguer do item

Pagamento antecipado necessário

Total Pagamento Inicial

MT
Sum 1+2+3

Documentação
Fornece-nos cópias dos seguintes documentos:
•
•

Bilhete de Identidade
Comprovativo de Residencia

Informação
Preencha as seções a seguir usando uma caneta de tinta PRETA somente e devolva o formulário ORIGINAL para nós o mais rápido possível.
Certifique-se de que todas as áreas aplicáveis estão completas e que todas as páginas são rubricadas nos blocos no canto inferior direito.
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Secção 1 Requerente
Por favor nos forneça as informações corretas conforme solicitado abaixo.

Nome Registrado Completo
Nome comercial
Número de registro
Número de contribuinte
Endereço postal
Código
postal
Endereço físico
Código
postal

Site

Números de telefone
(Apenas linhas fixa)

Home
Office

Número de fax
Pes. de Contacto. do Site
Número de Registro de Carro
Nome das pessoas
autorizadas a comprar em
nome do requerente

1

2

3

4

Pessoa de contato da conta
Deseja que o seu Extrato
Seja encaminhado para
Entidade Jurídica do
Proprietário

Endereço
físico

Endereço
postal

Compania
Pública

Compania
Privada

Parceria

Coperativa
fechada

Único
proprietário

Secção 2 Diretores / Sócios / Proprietários / Membros
Exigimos os dados pessoais de TODOS os Diretores / Sócios / Proprietários / Membros da entidade legal. Se houver mais de quatro, anexe
um anexo ao formulário.

Nome Completo

Number do BI

Residencial Tel. No.

Cellular No.

Number do BI

Residencial Tel. No.

Cellular No.

Number do BI

Residencial Tel. No.

Cellular No.

Number do BI

Residencial Tel. No.

Cellular No.

Endereço residencial

Nome Completo

Endereço residencial

Nome Completo

Endereço residencial

Nome Completo

Endereço residencial
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Secção 3 Detalhes da operação bancária
Forneça-nos as informações corretas conforme solicitado abaixo.

Banqueiros
Nome da Dependencia
Nome da conta
Nome da conta
Número da agência
Secção 4 Termos de troca (Incorporando uma escritura de Caução)
Certifique-se de que lê e compreende os seguintes “Termos de Troca” entre Form-Scaff e o Requerente.
1.

Os termos deste documento formam parte e aplicam-se a todos os contratos celebrados, a menos que especificamente excluídos ou alterados pelas partes, tal exclusão ou
emenda seja por escrito e assinado em nome das partes.
2.
Ao menos que expressamente por escrito pela Form-Scaff, em contrario os termos deste Contrato prevalecerão sobre quaisquer termos e condições contidos em quaisquer
documentos apresentados pelo Cliente.
3.
As seguintes disposições específicas são aplicáveis no caso de a transacção celebrada entre a Form-Scaff e o Cliente ser a locação de bens, nomeadamente:
3.1
Cada contratação será um contrato separado, regido por estes termos.
3.2
Ao menos que por escrito:
3.2.1 todas as taxas unitárias indicadas correspondem a um período mínimo de aluguer de uma semana;
3.2.2 os encargos de aluguer começam a partir da data de entrega;
3.2.3 O aluguer será cobrado semanalmente com as facturas emitidas mensalmente para os encargos do período em questão;
3.2.4 os extratos mensais refletirão os totais em circulação;
3.2.5 outras taxas de aluguer serão levantadas se as mercadorias não forem devolvidas à Form-Scaff dentro de 48 horas após o aviso de cessação do aluguer;
3.2.6 quando for responsabilidade da Form-Scaff recolher as mercadorias após a conclusão do aluguer, outras taxas de aluguer serão levantadas juntamente com quaisquer
custos associados até o momento em que o equipamento contratado for colocado na posse do Form-Scaff;
3.2.7 Todos os pagamentos, incluindo o pagamento dos transportes, se aplicável, devem ser efectuados sem qualquer dedução.
3.3
Poderão surgir instâncias em que o Form-Scaff não forneça bens contratados sem o pagamento de um depósito e, nesse caso, o Cliente será obrigado a depositar tal
depósito ou depósitos no Form-Scaff. Após a conclusão do aluguer, qualquer crédito pendente nos livros do Form-Scaff será reembolsado ao Cliente após a dedução de
todos os custos e encargos relevantes relacionados com o aluguer. A decisão da Form-Scaff será definitiva em relação a todos os aspectos relacionados aos termos aqui
contidos.
3.4
Salvo indicação em contrário por escrito, o aluguel citado é ex-obras e o Cliente deverá assumir a entrega dos bens assim que eles forem colocados à disposição do Cliente
nas instalações da Form-Scaff e pagar todos os aluguéis e assumir todos os riscos inerentes aos bens do Momento em que foram colocados à disposição do Cliente.
3.3
O risco em e para as mercadorias deve passar para o cliente imediatamente após a entrega dos bens ao cliente. Não obstante a passagem do risco, a propriedade sobre e
para os bens permanecerá em todos os momentos investidos no Form-Scaff.
3.4
O Cliente manterá os bens segurados tanto contra reclamações de terceiros como contra todos os riscos, perdas e danos durante todo o período do contrato com um
segurador registado em Moçambique pelo valor que possa ser determinado pela Form-Scaff de tempos em tempos. O Cliente garantirá ainda que os juros da Form-Scaff
são endossados na apólice de seguro e o Cliente deve pagar todos os prémios de seguro pontualmente e deve sempre cumprir todas as condições da apólice de seguro. O
Cliente deverá apresentar imediatamente e, a pedido, apresentar e / ou entregar à Form-Scaff a prova de cumprimento das obrigações assumidas em termos desta cláusula
e, além disso, exibir e / ou entregar à Form-Scaff tais apólices de seguro que possam ser exigidas para serem efetuadas nos termos deste instrumento.
3.7.1
O Cliente manterá as mercadorias em boas condições e, em qualquer momento, permitirá que a Form-Scaff e / ou seus agentes e / ou seus servidores inspeccionem a
mesma.
3.7.2
O Cliente não deve utilizar as mercadorias para qualquer finalidade para a qual elas não foram destinadas ou que possam resultar em danos e qualquer direção que a FormScaff possa dar para que as mercadorias não sejam usadas para nenhum fim específico Devem ser observados pelo Cliente.
3.7.3
Caso o Cliente não cumpra as obrigações estabelecidas em 3.7.1, a Form-Scaff terá o direito de efetuar qualquer manutenção e / ou reparo para colocar as mercadorias em
ordem e recuperar o custo razoável do Cliente sem Prejuízo dos outros direitos da Form-Scaff.
3.7.4
Nenhuma alteração ou modificação das mercadorias poderá ser feita pelo Cliente.
3.7.5
O Cliente manterá as mercadorias no local acordado e não moverá as mercadorias para qualquer outro local sem o consentimento prévio por escrito da Form-Scaff ter sido
obtido pela primeira vez.
3.7.6
No término do contrato, o Cliente devolverá a mercadoria à Form-Scaff conforme recebida, limpa e oleada e em bom estado, com exceção do uso e desgaste justo.
3.7.7
O Cliente não se desvinculará da posse dos bens ou de qualquer parte do mesmo ou de outra forma negociará com eles, salvo conforme previsto neste contrato.
3.7.8
Caso as mercadorias sejam perdidas ou danificadas ou se o Cliente não devolver as mercadorias à Form-Scaff no momento da rescisão do contrato de locação por qualquer
motivo, o Cliente será responsável pelo pagamento ao Form-Scaff, Form - o preço de catálogo completo atual de Catástrofe para tais bens perdidos ou danificados como danos
liquidados, bem como todas as outras perdas ou danos sofridos pela Form-Scaff de qualquer natureza, incluindo a depreciação e / ou o custo das reparações a serem feitas a
Mercadorias e as despesas incorridas pela Forma-Scaff em obter a posse das mercadorias.
3.7.9
No final de cada período de aluguer, a notificação por escrito de quaisquer facturas de Venda por Perda a serem levantadas para equipamento não devolvido devido a perda
deverá ser fornecida pelo Cliente no prazo de 7 dias úteis a contar do fim do período de aluguer e um número de ordem oficial A fornecer por escrito pelo Cliente. A factura
Venda por Perda será paga no prazo de 30 dias a contar da data da factura. A falta de pagamento no prazo de 30 dias resultará na reinserção de Equipamento pendente e
será pago. Sob nenhuma circunstância qualquer factura de aluguer será creditada antes da factura de venda por perda a ser paga ou os encargos de aluguer de ser
reinstalado devido a um número de ordem não ser recebido dentro do período de 7 dias úteis.
3.8
Todos os riscos de perda, dano, destruição ou de qualquer outra forma em e para as mercadorias devem passar para o Cliente após a entrega ao Cliente e todos os custos de
entrega e instalação dos bens e seguros em trânsito serão suportados e pagos pelo Cliente.
3.9
O Cliente não deverá, sem o consentimento escrito da Form-Scaff, ter obtido ou omitido fazer qualquer coisa que torne a mercadoria sujeita a apego, oneração, hipoteca
ou qualquer penhor. O Cliente deverá, imediatamente após a assinatura deste contrato, notificar a Form-Scaff, por escrito, do local em que os bens serão mantidos e do
nome e endereço de qualquer locador de tal local.
3.10
Caso o Cliente venha a incumprir o pagamento pontual na data de vencimento de qualquer quantia a pagar em relação ao aluguer das mercadorias ou a incumprimento
do cumprimento ou cumprimento pontual de quaisquer das suas outras obrigações ou compromissos nos termos do presente, ou cometer um acto de insolvência, A Lei de
Insolvência, aprovada pelo Decreto-Lei nº 1/2013, de 4 de Julho, a Form-Scaff terá o direito e sem aviso prévio de cancelar imediatamente este contrato relativamente ao
aluguer dos bens e de exigir que o Cliente Sem demora, devolver, a expensas próprias, quaisquer bens já entregues ao Cliente, sem o qual o Form-Scaff terá o direito
de tomar as medidas que considere necessárias para fazer valer os seus direitos nos termos deste. Os direitos anteriores da Form-Scaff não prejudicarão, e em adição a, ou
em alternativa, quaisquer outros direitos ou reivindicações da Form-Scaff em lei.
3.11
Na rescisão do contrato de arrendamento por qualquer motivo, o Cliente deverá devolver as mercadorias à Form-Scaff no endereço indicado no verso ou em qualquer
outro endereço que a Form-Scaff possa designar para tal fim. O aluguel previsto neste documento será pago a partir do momento da entrega dos bens como acima, até que
sejam recebidos pelo Formulário-Scaff no seu endereço mencionado ou designado, a menos que de outra forma declarado por escrito.
3.12
Quando as mercadorias ou quaisquer delas são recolhidas por Form-Scaff ou são devolvidas pelo Cliente e o Cliente não prevê a verificação com Form-Scaff das
mercadorias, então o Return Note subsequentemente emitido pela Form-Scaff para o Cliente configuração As mercadorias recebidas pelo Formulário-Scaff serão Definitiva e
conclusiva quanto aos produtos assim recebidos pela Form-Scaff e será obrigatória para o Cliente.
4.
As seguintes disposições específicas são aplicáveis no caso de a transacção celebrada entre a Form-Scaff e o Cliente ser a venda de bens, nomeadamente:
4.1
Cada venda será um contrato separado regido por estes termos.
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4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3

4.6.4
4.6.5
4.6.6
4.7

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.1

15.2

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Salvo indicação em contrário, os preços indicados são à saída da fábrica e o Cliente assumirá a entrega dos bens assim que estes forem colocados à disposição do Cliente
nas instalações da Form-Scaff e suportará e será responsável por todos os encargos e riscos em e para e No que diz respeito às mercadorias a partir do momento em que
tenham sido colocadas à disposição do Cliente, desde que as mercadorias tenham sido claramente aparelhadas ou identificadas como bens contratuais.
Sem prejuízo da entrega dos bens e da transferência da sua posse ao Cliente, a propriedade dos bens permanecerá investida no Form-Scaff até que a totalidade do preço de
compra tenha sido paga. No entanto, o risco na mercadoria passa para o cliente imediatamente após a entrega.
As mercadorias são oferecidas pela Form-Scaff sujeita à sua disponibilidade.
No caso de haver aumento nos custos de fabricação dos produtos para a Form-Scaff em razão de qualquer aumento nos salários, ou os preços cobrados à Form-Scaff por
seus fornecedores ou de outra forma, entre a data da cotação e A data de entrega, esse aumento será pago pelo Cliente.
Enquanto o Cliente estiver em dívida com a Form-Scaff relativamente ao preço de compra das mercadorias:
O Cliente concorda em manter as mercadorias em boas condições e em todos os momentos para permitir que Form-Scaff e / ou seus agentes e / ou seus servidores
inspeccionem o mesmo;
o Cliente deverá, por sua própria conta, manter as mercadorias devidamente seguradas pelo seu valor total contra perdas ou danos por incêndio, acidente, roubo e outros
riscos designados pela Form-Scaff;
o Cliente não poderá em nenhum momento sem o consentimento por escrito da loja Form-Scaff ou mantê-los em qualquer local em contrapartida do pagamento De
quaisquer encargos de armazenagem ou de locação ou outra contraprestação, e se o Cliente solicitar tal consentimento por escrito, a Form-Scaff terá o direito de tomar
posse dos referidos produtos e armazenar para mantê-los e recuperar do Cliente encargos razoáveis ou aluguel ou outros Consideração por fazê-lo;
o Cliente não deverá utilizar os bens para qualquer fim para o qual eles não foram destinados;
se o Cliente não cumprir com as obrigações estabelecidas em 4.6.1 ou 4.6.4, a Form-Scaff terá o direito de efetuar qualquer manutenção e / ou reparo para colocar as
mercadorias em ordem e recuperar o custo razoável delas Do Cliente sem prejuízo dos demais direitos da Form-Scaff;
o Cliente será responsável por todas as perdas ou danos aos produtos e a Form-Scaff não será responsável ou de qualquer forma responsável por qualquer perda ou 4.21 Danos
decorrentes de qualquer causa, incluindo uma negligência da Forma-Scaff, e o Cliente deve notificar um formulário-Scaff por escrito de qualquer perda ou dano dos bens.
Caso o Cliente venha a incumprir o pagamento pontual na data de vencimento do preço de compra devido em relação a qualquer mercadoria ou incumprimento no
cumprimento ou cumprimento pontual de qualquer das suas outras obrigações ou compromissos, o Form-Scaff terá o direito de iniciar imediatamente uma acção Para
pagamento do valor devido ou por desempenho específico, alternativamente, cancelar o contrato com relação à venda de tais bens e exigir que o Cliente devolva
imediatamente, por sua própria conta, quaisquer bens já entregues ao Cliente e não pagos ou Não totalmente pago pelo Form-Scaff e caso o Cliente não o faça, o Form-Scaff
terá o direito de se candidatar a qualquer tribunal competente para uma ordem ex parte para reintegração de posse desses bens. Qualquer medida adotada pela Form-Scaff
não prejudicará os direitos da Form-Scaff de recuperar todos os prejuízos ou prejuízos sofridos pela Form-Scaff, seja em relação a Danos e / ou depreciações e / ou
reparações a serem feitas aos bens recuperados ou de outra forma.
Em caso de atraso, impedimento, impedimento ou interferência de quaisquer entregas por qualquer circunstância fora do controle da Form-Scaff, o tempo ou as horas para
tais entregas serão prorrogados até o fim de um período razoável após a cessação das referidas circunstâncias e A Form-Scaff não será responsável por quaisquer
reclamações, perdas ou danos causados por tal atraso.
Sob reserva do disposto na cláusula 5 acima, serão efetuadas entregas curtas e as mercadorias danificadas ou com defeito serão substituídas por Form-Scaff, se
forem anotadas pelo Cliente no momento da entrega no boletim de entrega e Uma reclamação é feita pelo Cliente no prazo de dois dias a partir da data e se, no caso de
bens alegadamente danificados ou defeituosos, num prazo de sete dias, o Cliente devolve tais mercadorias ao Form-Scaff e a Form-Scaff está convencida de que Essas
mercadorias são defeituosas ou danificadas (para as quais a sua decisão será final e vinculativa). Salvo o acima mencionado Form-Scaff não terá qualquer responsabilidade
em relação a entregas curtas ou bens danificados ou defeituosos, ou por qualquer perda ou dano que o Cliente possa alegar ter sido causado por este e o Cliente será
considerado como tendo recebido todos os bens em Uma condição boa e adequada.
Sob nenhuma circunstância, a Form-Scaff, a qualquer momento, será responsável por qualquer dano ou perda, seja qual for a sua origem, ou por qualquer reclamação por
danos ou prejuízos conseqüentes que possam ser suportados pelo Cliente ou por quaisquer reclamações feitas por qualquer outra pessoa , Em conexão com este contrato e
/ ou os bens, e o Cliente, por meio disso, ainda indenizará a Form-Scaff contra todas essas reclamações, na medida permitida por lei.
O Cliente não terá o direito de ceder ou ceder seus direitos ou obrigações nos termos deste contrato sem o consentimento escrito do Form-Scaff ter sido obtido pela primeira vez.
O Cliente concorda que a Form-Scaff pode ceder ou transferir seus direitos sob este contrato e sua propriedade nos bens e para qualquer terceiro e concorda com tal cessão
ou transferência para manter os bens na base de que a propriedade neles passou O cessionário ou cessionário sujeito de outra forma aos termos deste contrato e na medida
em que esta cláusula pode ser interpretada como uma estipulação alterada a favor desse cessionário ou cessionário, o Cliente concorda que a aceitação da cessão deste
contrato pelo cessionário ou cessionário O cessionário constituirá uma aceitação pelo cessionário ou cessionário dos benefícios decorrentes deste contrato.
No que diz respeito ao pagamento pelo Cliente, o tempo é essencial. Todos os pagamentos a serem feitos pelo Cliente deverão ser efetuados no local de trabalho do FormScaff e, a menos que especificado e acordado por escrito, os pagamentos devem ser efetuados 30 (trinta) dias após a data da declaração. No caso de o Cliente deixar de
pagar qualquer quantia a ser paga por ele em termos deste contrato na data de vencimento, o Cliente concorda que os juros podem ser cobrados pelos juros máximos
permitidos de acordo com a legislação de tempos em tempos sobre qualquer quantia devida a Form-Scaff, e esse juro deve ser calculado diariamente e composto
mensalmente a partir da data de aceitação da encomenda, no caso de o Cliente ter violado qualquer das condições aqui contidas ou Caso contrário. Além disso, se a
Form-Scaff referir o assunto a seus advogados para a cobrança de tais fundos em atraso ou por qualquer reclamação, o Cliente suportará e será responsável por todos os
encargos legais assim incorridos pela Form-Scaff entre a Form-Scaff ea sua própria Advogado e será ainda responsável pelos encargos de cobrança sobre o pagamento
em atraso a pagar pela Form-Scaff aos seus advogados e por quaisquer encargos agente de rastreamento e outros desembolsos necessários incorridos pela Form-Scaff no
rastreamento ou tentando rastrear o cliente ou os bens se o cliente Muda seu endereço ou remove as mercadorias sem aviso prévio ao Form-Scaff e na coleta e / ou se
esforçando para coletar os valores em atraso sobre os bens.
A Form-Scaff terá o direito de apropriar quaisquer pagamentos recebidos de ou em nome do Cliente a qualquer endividamento do Cliente para a Form-Scaff e se, em termos
deste contrato, de qualquer outra causa decorrente.
Qualquer processo que possa ser instaurado relativamente aos termos e condições deste contrato será regido e interpretado de acordo com a lei moçambicana e qualquer
litígio ficará sujeito à jurisdição da lei moçambicana.
Nenhuma garantia da parte da Form-Scaff quanto à condição, estado ou qualidade dos referidos produtos ou quanto à sua aptidão para qualquer finalidade tem sido ou é
dada ou implícita.
O Cliente designa o seu endereço como seu domicilium citandi et executandi para todos os fins relacionados ou decorrentes deste contrato.
Todas as ilustrações, diagramas, listas de preços, datas de entrega e valores de desempenho fornecidos pela Form-Scaff em relação a eles, são aproximados e são
fornecidos apenas para fins informativos e, a menos que sejam especificamente registrados pelo Form-Scaff por escrito em contrário, Parte do presente contrato, nem
vincular o Form-Scaff de forma alguma.
Todos os desenhos e / ou especificações fornecidos pela Form-Scaff são apenas para fins informativos, a menos que tais desenhos e / ou especificações sejam marcados
como “para construção” e assinados por um representante técnico autorizado da Form-Scaff. A Form-Scaff só aceitará a responsabilidade pelo trabalho
Feita por ela em relação a quaisquer desenhos ou especificações, se tais desenhos ou especificações forem marcados e assinados como mencionado acima, e somente se
tais desenhos e / ou especificações forem exatamente seguidos e cumpridos pelo cliente. Quaisquer desvios de qualquer natureza ou extensão feita pelo cliente (ou qualquer
De seus agentes) dos desenhos e / ou especificações absolverão o Form-Scaff de toda a responsabilidade de qualquer natureza com relação aos desenhos e / ou
especificações, que em tal caso será assumida pelo cliente.
Um certificado sob a mão de qualquer diretor, qualquer gerente ou secretário do Form-Scaff declarando que qualquer quantia ou quantias em particular são devidas e
pagáveis pelo Cliente a Form-Scaff nos termos deste contrato ou indicando o montante de qualquer Custos, encargos ou despesas considerados na determinação do
montante De qualquer reivindicação a favor da Form-Scaff contra o Cliente em termos deste contrato será admissível em qualquer tribunal de justiça e constitui prova prima
facie do seu conteúdo e constitui um documento líquido para efeitos de julgamento sumário ou sentença provisória.
Nenhum relaxamento ou indulgência concedido pela Form-Scaff ao Cliente será considerado como uma renúncia de qualquer dos direitos da Form-Scaff nos termos deste
documento, nem qualquer relaxamento ou indulgência será considerado novação de qualquer dos termos e Condições do presente contrato. Este contrato constitui o
acordo integral entre as partes. Nenhum acordo em desacordo com os termos e condições deste contrato será de qualquer força ou efeito, salvo por escrito e assinado pelas
partes.
Sempre que qualquer pagamento seja efetuado por cheque ou por transferência eletrónica ou quando qualquer cheque for enviado no lugar, todos os riscos decorrentes
da utilização de um cheque, transferência eletrónica ou utilização do lugar correspondem ao Cliente que será responsável Por todos os danos / prejuízos sofridos em
consequência disso.
O Cliente reconhece e concorda que as informações relativas ao crédito do Cliente podem ser divulgadas pelo Form-Scaff a qualquer agência de crédito registrada e / ou
a quaisquer outros fornecedores. O Cliente reconhece e concorda que a Form-Scaff terá o direito de obter informações sobre o Cliente a partir de qualquer Agência de
Crédito registrada ou outros fornecedores do Cliente.
No caso de rescisão ou rescisão do contrato, quer por instância do Cliente ou Form-Scaff, quer do Cliente e Form-Scaff, o Cliente não terá direito a qualquer subsídio, crédito,
-off de quaisquer pagamentos ou depósitos feitos anteriormente, os quais serão confiscados e retidos pelo Form-Scaff sem prejuízo dos direitos da Form-Scaff de recuperar
os danos sofridos por ela.
Caso seja acordado que as mercadorias devem ser transportadas ou transportadas por um transportador independente, o caminho-de-ferro, ou o transportador, consoante o
caso, será o agente do cliente e entrega ao caminho-de-ferro ou ao transportador Será considerada como entrega ao Cliente.
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Secção 5 Confirmação
Para ser assinado por uma pessoa autorizada. Certifique-se também de que a parte inferior direita de cada página é rubricada pelo mesmo
signatário autorizado.
Eu, abaixo assinado, confirmo, comprometo-me, garanto e concordo o seguinte:
1.
2.
3.
4.
5.

Que todas as informações acima são verdadeiras e corretas em todos os aspectos.
Que estou devidamente autorizado a agir em nome do requerente e a vincular o requerente aos termos deste documento e a assinar
este documento.
Que eu li e entendi os termos de troca na seção 11.
Que o Requerente concorda com os termos estabelecidos nos Termos de Comércio acima mencionados, que o Requerente concorda
com o presente regerá todas as transacções concluídas entre o Candidato e Form-Scaff (a Divisão De Waco Moçambique Limitada).
O Requerente compromete-se a fazer com que a Escritura de Garantia estabelecida a seguir seja executada por seus administradores /   
acionistas / proprietários.

Nome
Capacidade
Data

Assinatura

Representante da Form-Scaff
Nome
Data

Assinatura
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Secção 6 Caução
Esta Garantia deve ser preenchida por todas as Empresas.
Observe:
•
•

Caso o signatário esteja casado em “Comunhão de bens” ou “ANC com a cláusula de acumulação”, exigimos que seu cônjuge assine onde
for relevante na parte inferior desta seção. *
TODOS os Diretores / Membros são obrigados a assinar o Contrato de.

Eu / Nós, o abaixo-assinado,

1

1 Nome Completo
Numero do BI

2

1 Nome Completo
Numero do BI

3

1 Nome Completo
Numero do BI

4

1 Nome Completo
Numero do BI

Por meio deste, me obrigo solidariamente a favor e em favor de
FORM-SCAFF (UMA DIVISÃO DE WACO MOZAMBIQUE LIMITADA)
(Doravante denominado “o Credor”) como fiança para e / ou devedor / s principal (s) em solidum com

(Nome da Empresa Registada e Número de Registro)

(Doravante denominado “o Devedor”) pelo pagamento devido de qualquer quantia em dinheiro que possa ser ou venha a ser devida pelo
devedor ao credor em decorrência de bens fornecidos pelo credor ao devedor e / ou decorrentes de Quaisquer reclamações que o Credor
possa ter contra o Devedor em decorrência de transações concluídas entre o Credor e o Devedor e para o devido cumprimento de qualquer
outra obrigação, qualquer que seja a sua origem, que o Devedor possa agora ou a qualquer momento posterior ou ficar obrigado a realizar
em favor do  Credor.
Eu / nós concordamos:
Que estes presentes constituirão uma responsabilidade de cobertura contínua sobre a minha / nossa parte para qualquer quantia / s e
qualquer outra obrigação / s será devida pelo Devedor ao Credor por enquanto, não obstante qualquer descarga ou liquidação intermediária
ou flutuacional ,E não obstante o seu fim, insolvência (termo que, para todos os efeitos, incluirá o sequestro, a entrega, a liquidação e a
gestão judicial) ou incapacidade legal do devedor ou de qualquer outra garantia para e / ou co- Devedor principal com o Devedor, até que o
Credor tenha acordado por escrito em cancelar estes presentes.
Que estes presentes serão e permanecerão vinculativos para o outro ou para outros de nós, não obstante a morte, insolvência ou outra
incapacidade legal de qualquer um de nós e não obstante o fato de que ele pode, por qualquer outra razão, ter deixado de ser obrigatório em
todo ou em parte Ou qualquer um ou mais de nós.
Que, sem restringir a generalidade de qualquer coisa aqui contida, a nossa responsabilidade conjunta não se limitará ao principal de qualquer
dívida do devedor ao credor, mas também cobrirá todos os outros montantes que compõem a dívida, incluindo, em particular , Juros,
comissões, selos e outros encargos.
Que ficará sempre a critério do Credor determinar a extensão, natureza, duração e termos de quaisquer facilidades a serem permitidas ao
Devedor.
Que todas as admissões ou reconhecimentos de endividamento pelo devedor serão obrigatórias para mim / nós.
Que nenhuma prorrogação de tempo ou outra indulgência com relação a qualquer pagamento ou execução, nenhum atraso ou omissão na
exigência ou execução de qualquer pagamento ou desempenho, liberação total ou parcial de responsabilidade e nenhum compromisso ou
outro acordo com relação à extensão, A duração, a redução ou o adiamento da responsabilidade, concedida ou permitida pelo Credor ao
Devedor ou a um ou mais de nós, ou a quaisquer outras garantias para e / ou co-devedor principal / s com o Devedor, e nenhuma realização,
Liberação ou abandono (total ou parcial) de qualquer garantia para qualquer dívida coberta pelo presente, libertar-me-á / nós ou o outro / s de
nós, conforme o caso, da responsabilidade nos termos do presente.
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Que cada um de nós será obrigado em solidum em termos destes presentes, independentemente de ou não o outro ou outros de nós
referidos aqui ter executado este documento ou ficar vinculado em termos deste.
Eu / Eu renuncio aos benefícios das exceções legais, “excussão”, “divisão” “cessão de ação”, “não ca usa debiti”, “nenhum valor recebido”,
“revisão de contas” e “deduobus vel pluribus reis debendi” , Com o pleno significado e efeito de que eu / eu declaro eu / nós mesmos para
estar familiarizado..
Eu / nós confirmamos que qualquer ação a ser instituída contra mim / nós ou qualquer ou mais de nós pelo Credor será governada e
interpretada de acordo com as leis de Moçambique e qualquer disputa estará sujeita à jurisdição da lei moçambicana.
Eu / Eu escolho domicilium citandi et executandi para todas as finalidades resultantes destes presentes em:

(Endereço físico)

1

Assinatura

Data

Assinatura do Esposo/a*

Data

Assinatura

Data

Assinatura do Esposo/a*

Data

Assinatura

Data

Assinatura do Esposo/a*

Data

Assinatura

Data

Assinatura do Esposo/a*

Data

2

3

4
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