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Guia de reembolso do ecoVoucher 

Geral 

1. Os ecoVouchers não devem ter sido utilizados quando for solicitado o reembolso. 

2. Um reembolso pode ser solicitado em até 7 anos a partir da emissão do ecoVoucher. 

3. As solicitações de reembolso são processadas dentro de 2 semanas a partir do recebimento da documentação 

válida.  

4. Baseado nos dados que você fornecer no Formulário de Candidatura para Reembolso, e conforme aplicável, o 

valor do reembolso (o valor nominal do ecoVoucher menos a taxa de reembolso e cobranças mensais aplicáveis, 

se houver) será pago à sua ecoAccount pessoal, disponível em www.ecopayz.com, ou através de transferência 

para conta bancária de sua titularidade. No caso do método de reembolso pela conta bancária, o valor de 

reembolso estará sujeito às taxas e cobranças bancárias pertinentes para transferências internacionais, as quais 

estão fora do nosso controle. 

5. No caso do método de reembolso pela conta bancária, o período entre a nossa confirmação de emissão do 

reembolso e o recebimento dos fundos em sua conta bancária dependerá dos bancos envolvidos. 

 

Taxa de reembolso e cobrança mensal 

Nenhuma taxa de reembolso se aplica às solicitações de reembolso enviadas durante o período de cancelamento (dentro 

de 14 dias da aquisição do ecoVoucher). 

A taxa de reembolso de 10 EUR será deduzida do valor do ecoVoucher quando uma solicitação de reembolso tiver sido 

enviada antes ou na Data de Validade ou após o período de 12 meses subsequentes à Data de Validade. 

A cobrança mensal de 3,50 EUR é aplicada sobre o valor do ecoVoucher não utilizado, após a Data de Validade. 

Os Termos e Condições do ecoVoucher podem ser vistos em https://www.ecovoucher.net.  

 

Documentos de apoio à solicitação de reembolso 

Para se qualificar para um reembolso, por favor, forneça TODOS os documentos a seguir (o documento original ou sua 

cópia autenticada em cartório, escaneada ou fotografada digitalmente em alta resolução): 

1. O Formulário de Candidatura para Reembolso do ecoVoucher (veja as páginas 2 e 3 deste documento) 

inteiramente preenchido e assinado à mão; 

2. Comprovante de identidade: passaporte, carteira de motorista ou cédula de identidade oficial com foto; 

3. Um documento que comprove seu endereço, emitido nos últimos 3 meses, confirmando seu nome e dados de 

endereço residencial: um extrato bancário, uma conta de serviço público, uma declaração fiscal, uma certidão de 

residência ou correspondência do governo. Também pode ser um arquivo PDF original. 

4. No caso de reembolso para conta bancária: um extrato da sua conta bancária pessoal, emitido nos últimos 3 

meses, exibindo seu nome e dados suficientes de sua conta bancária para receber uma transferência internacional 

de fundos. Também pode ser um arquivo PDF original. 

5. O ecoVoucher original que você queira que seja reembolsado. Caso o ecoVoucher tenha sido emitido on-line, 

você pode fornecer uma captura de tela dele. As informações do ecoVoucher devem ser fornecidas no Formulário 

de Candidatura para Reembolso do ecoVoucher. 

Por favor, observe que fotocópias não são aceitas como documentos válidos. 

Para reembolsos superiores a 1.000,00 EUR no total: por favor, forneça cópias certificadas do seu documento de 

identidade e comprovante de endereço.  

http://www.ecopayz.com/
https://www.ecovoucher.net/
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Formulário de Candidatura para Reembolso do ecoVoucher 

 

Informações pessoais 

Primeiro nome 

Sobrenome 

Endereço (o mesmo do 

comprovante de endereço) 

Código postal 

Nº de telefone para contato 

E-mail para contato 

Motivo do reembolso 

 

 

Número de referência 

Policial ou do Action Fraud (se aplicável) 

 

ecoVoucher nº 1 

Número de série 

PIN (se ausente o nº de série) 

Data de emissão 

Valor nominal 

Moeda 

Distribuidor/Varejista 

ecoVoucher nº 2 

Número de série 

PIN (se ausente o nº de série) 

Data de emissão 

Valor nominal 

Moeda 

Distribuidor/Varejista 
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Valor total de reembolso e moeda solicitada (menos a taxa de reembolso e cobranças mensais, se aplicáveis) 

 

Informações da ecoAccount (para reembolso na ecoAccount) 

Número da ecoAccount 

Informações de conta bancária (para reembolso em conta bancária) 

Nome do titular da conta bancária 

Número da conta bancária 

 

Moeda 

Nome do banco 

Endereço do banco 

Código SWIFT/ABA 

Código da agência 

Banco correspondente 

 

Declaração 

Eu confirmo que sou o titular do(s) ecoVoucher(s) listado(s) acima, conforme definido nos Termos e Condições do 

ecoVoucher, e solicito o reembolso do valor do(s) ecoVoucher(s). Eu concordo com a dedução da Taxa de 

Reembolso (se aplicável) e das cobranças mensais (se houver), por ecoVoucher. Eu anexei o seguinte (por favor, 

marque): 

 

1. Comprovante de identidade (passaporte, CNH, identidade)                                                                                             

2. Comprovante de residência emitido nos últimos 3 meses  

3. Comprovante da minha conta bancária pessoal, emitido nos últimos 3 meses 

4. ecoVoucher original (se adquirido em um ponto de venda) 

 

Assinatura: _________________________________      Data: _________________________________       

The application is deemed to be submitted and recorded when all the information and documents required in 

this form have been received and all supporting documents are in acceptable quality. 

A falha em assinar e fornecer toda a documentação ou informações corretas em boa qualidade prevenirá o 

processamento do seu reembolso. 

Por favor, envie este formulário e toda a documentação de apoio para ecovouchersupport@ecopayz.com ou 

por correio para: ecoVoucher, PSI-Pay Ltd, PO Box 65111, London, SW1P 9PT 

mailto:ecovouchersupport@ecopayz.com

