Carta de cobrança - Modelo 1

____________________, ___ de ______________ de ______

Prezado(a) Senhor(a), João Devedor da Silva
CPF nº: 123.123.123-87
Rua dos Inadimplentes, 9999
Joinville - Santa Catarina
Informamos que até a data de emissão desta comunicação não identificamos
o pagamento da prestação abaixo, referente à fatura de sua
responsabilidade.
Documento ........:
Número ...........:
Vencimento .......:
Valor Original ...:

Nota Promissória
544554
02/02/2002
150,00

Lembramos que o pagamento da prestação deve ser realizado em até 15 dias
do vencimento, conforme instruções constantes na 2º via do boleto
bancário em anexo.
O atendimento ao requerido gerará a imediata regularização em nossos
arquivos.
Qualquer dúvida entre em contato conosco através do telefone: 4123123
Atenciosamente,

_________________________________________
Supervisor de Cobrança
Cobra tudo
Rua da esperança, 9999
Joinville - Santa Catarina
CNPJ/MF nº 001231230000123

OBS.: Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desco nsiderar esta
correspondência.

Carta de cobrança - Modelo 2

____________________, ___ de ______________ de ______

Senhor(a), João Devedor da Silva
CPF nº: 123.123.123-87
Rua dos Inadimplentes, 9999
Joinville - Santa Catarina
Prezado cliente, constatamos que a prestação, abaixo descrita, completou
____ dia(s) de atraso quando da data de emissão desta carta.
Documento ........:
Número ...........:
Vencimento .......:
Valor Original ...:

Nota Promissória
544554
02/02/2002
150,00

Mais uma vez estamos reiterando a necessidade de efetuar a regularização
de seu débito no prazo de 15 dias através de pagamento da ficha de
compensação anexa.
Desta forma, estaremos evitando a evolução do seu saldo devedor, bem como
a descontinuidade na nossa concessão de crédito.
Telefone para contato: 4123123
Cordiais saudações,

_________________________________________
Gerência Financeira
Cobra tudo
Rua da esperança, 9999
Joinville - Santa Catarina
CNPJ/MF nº 001231230000123

OBS.: Caso já tenha quitado o débito acima, favor desconsiderar este
aviso.

Carta de cobrança - Modelo 3

____________________, ___ de ______________ de ______

Prezado(a) Senhor(a), João Devedor da Silva
CPF nº: 123.123.123-87
Rua dos Inadimplentes, 9999
Joinville - Santa Catarina
Notificamos V.Sa., para que, no prazo máximo e improrrogável de 15 dias
contados do recebimento desta, efetue a liquidação da parcela, descrita
acima, através de pagamento da ficha de compensação anexa, cujo valor
será devidamente corrigido da data do seu vencimento até a data do seu
efetivo pagamento.
Documento ........:
Número ...........:
Vencimento .......:
Valor Original ...:

Nota Promissória
544554
02/02/2002
150,00

A falta de atendimento a esta notificação ensejará por nossa parte o
encaminhamento da dívida de V.Sa. junto ao Registro do SPC/SERASA, bem
como a adoção das medidas judiciais cabíveis para a solução desta
pendência, ficando V.Sa., desde já, constituido em mora, para todos os
fins previstos em lei.
Telefone para contato: 4123123
Sem mais,

_________________________________________

Departamento Jurídico
Cobra tudo
Rua da esperança, 9999
Joinville - Santa Catarina
CNPJ/MF nº 001231230000123

OBS.: Caso V.Sa. já tenha quitado o débito em epígrafe, queira, por
favor, desconsiderar esta notificação.

