TERMOS E CONDIÇÕES DO USO DA FATURA DIGITAL
Ao solicitar o cadastramento na "Fatura Digital" você concorda em não
receber mais sua Conta (Nota Fiscal Fatura de Serviço de Comunicação e Boleto) em
papel no seu endereço de cobrança.
Caso queira voltar a recebê-las em papel, o cancelamento da opção Fatura
Digital poderá ser feito a qualquer momento através do canal de atendimento da
Prestadora ou do SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente), reativando, desta forma,
o envio das próximas Contas para seu endereço de cobrança.

Benefícios Fatura Digital
Para estimular a preservação do Meio Ambiente, os Assinantes que
aderirem a opção Fatura Digital receberão desconto de até R$5,00 (cinco reais),
exclusivamente, no Preço Mensal do Serviço de Acesso a Internet, na Conta mensal,
conforme politica vigente. O desconto poderá ser extinto, a qualquer tempo, sem
comunicação prévia aos Assinantes que aderiram.
Clientes elegíveis:
 Assinantes de planos com valor acima de R$ 100,00 (cem reais)
mensais;
Para receber o desconto na próxima Conta o Assinante deverá ter pago a
sua Conta em dia e não ter solicitado a sua impressão no Escritório da Prestadora ou
ter informado o pagamento com auxilio de um atendente.
Outros meios de pagamento sem Conta em papel
 PEC (Pagamento Eletrônico Caixa)-> As Contas emitidas pelo PEC
poderão ser pagas da seguinte forma: ao dirigir-se diretamente a qualquer Casa
Lotérica, informar o CPF do titular do Contrato, que a Caixa realiza a consulta online,
para em seguida realizar o pagamento sem a utilização da Conta impressa.
 DDA (Débito Direto Autorizado) -> Quando disponível, os boletos são
recebidos eletronicamente, por meio dos bancos que atendem pessoas físicas e
jurídicas, podendo ser pagos nos Aplicativos, Caixas Eletrônicos, “home page” do
banco onde o Assinante tiver sua conta bancária.
 Boleto Bancário. No site www.megavelocidade.com.br o Assinante
deverá acessar a opção Fatura/ Conta Online para visualizar e/ou imprimir a sua
Conta. A conta estará disponível no site para conferência até 5 (cinco) dias antes da
data do seu vencimento. As Contas estarão disponíveis para consulta por até 12
(doze) meses a contar da data de sua emissão.
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05.230.079/0001-60
06/06/2018.

