
Aureus Nummus Management Corporation  
999 Canada Place, Suíte 404, Vancouver, BC V6C3E2, Canadá  

como processador de pagamento em nome de 
Simplexx Ltd. (www.simplexx.uk) 

Londres, Reino Unido 
Formulário de Autorização de Pagamento Único com Cartão de Crédito para 

Ordem de Correio e Ordem de Telefone (MOTO) (OCOT) 
 

Assine e preencha este formulário para autorizar a Aureus Nummus Management Corporation a fazer um 
débito único no seu cartão de crédito listado abaixo. 
 
Ao assinar este formulário, você nos dá permissão para debitar o valor indicado da sua conta na data ou 
após a data indicada. Essa permissão é apenas para uma única transação e não fornece autorização para 
débitos ou créditos adicionais não relacionados à sua conta. 
 
 
Por favor complete as informações abaixo: 
 
 
Eu ____________________________ autorizo a Aureus Nummus Management Corporation a cobrar o meu cartão                        
                    (nome completo) 
 

de crédito  no valor indicado abaixo para _____________  em ou após  ___________________.  Este pagamento é 
                                                                        (valor em moeda)                                      (data) 
 
para a compra de  _____________________________________ moedas do Aureus Nummus. 
                                            (por favor insira o número de moedas) 
 
 
                             
 

Endereço de cobrança ____________________________ Telefone.   ________________________ 

Cidade, Estado, CEP   ____________________________  E-mail      ________________________  

 

 Bandeira do cartão de crédito:   Visa           MasterCard          AMEX       Discover            

 

Nome do Titular        _________________________________________________ 

Número do Cartão de Crédito.  _____________________________________________ 

Data de validade      ____________   

 

 

ASSINATURA         DATA       
 

Eu autorizo a Aureus Nummus Management Corporation acima mencionada a cobrar no cartão de crédito indicado neste formulário de autorização, 
de acordo com os termos descritos acima. Esta autorização de pagamento é para a compra das moedas do Aureus Nummus descritas acima, 
apenas para o montante indicado acima, e é válida apenas para uso único. Certifico que sou o usuário autorizado deste cartão de crédito e que não 
contestarei o pagamento com a empresa do cartão de crédito; desde que a transação corresponda aos termos indicados neste formulário. Aceito 
plenamente os Termos e Condições fornecidos no site www.an.gold, que são completos e sem limitações aplicáveis a esta transação. 


