
Formulário de Disputa de Transações
Nome do Titular

Nº Cartão Crédito Data

Data Descritivo da transação Valor

€

€

€

€

€

€

€

 Total do Valor Contestado €

Na qualidade de titular exclusivo do cartão de crédito acima identificado e por referência à(s) transação(ões) acima 
mencionada(s), confirmo / solicito:
  Necessitar de comprovativo da operação.
  Não ter recebido parte ou a totalidade do dinheiro deste levantamento.
  Não ter autorizado esta transação, tendo o cartão estado sempre na minha posse. 
  Ter sido debitado mais do que uma vez pela mesma operação. 
  A compra efetuada não corresponde ao montante debitado. Montante correto: _________________________€. 
  A assinatura/ validação na transação não é minha, nem por mim autorizada. Confirmo, no entanto, ter efetuado uma 

transação neste comerciante, pela qual já fui debitado. 
  O montante agora debitado já foi pago por dinheiro / cheque / outro meio de pagamento. 
  Operação realizada após comunicação de roubo/extravio de cartão, efetuada em _________________________________________. 
  Não fiz nem dei autorização para ser efetuada qualquer reserva no referido hotel / rent-a-car dando por garantia o meu 

cartão de crédito.
  Fiz reserva no referido hotel/rent-a-car, a qual foi cancelada em _____________ tendo recebido o seguinte código de anulação 

_________________________. 
  Fiz uma reserva no referido hotel não tendo, no entanto, sido avisado que seria debitado caso não efetuasse o respetivo 

cancelamento. 
  Cancelei a assinatura de ________________________________________ em _________________ pelo valor de ___________________€. 
  Devolução/Crédito não recebido. 
  Mercadoria devolvida ou serviços cancelados que não correspondem à compra efetuada. 
  Mercadoria devolvida recebida danificada ou defeituosa. 
  Mercadoria pedida não recebida / serviço esperado em ________________________________. 
  Outros motivos  _____________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Nota: Por favor, anexe a documentação relevante de suporte à contestação, sem a qual a mesma não poderá ser processada. 
Nº de documentos comprovativos em anexo: __________________. 

Autorizo o Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A - Sucursal em Portugal a creditar a minha Conta-Cartão pelos valores por 
mim contestados, autorizando igualmente que essa quantia ou parte possa vir a ser debitada caso este reembolso se venha a 
verificar indevido após conclusão do processo de investigação em curso.

Assinatura do Titular 

BANKINTER CONSUMER FINANCE E.F.C., S.A.
Sede - Alcobendas Madrid, Avda. de Bruselas, 12, 28108 Madrid, España, registrada en el R. M. de Madrid T22.729, F. 181, h. m-259543, CIF A-82650672.
Sucursal em Portugal - Praça Marquês de Pombal nº 13 4.º Andar, 1250-162 Lisboa, matriculada na C.R.C. sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 980 575 443
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