

租用郵政信箱申請表
Requisição de Caixa de Apartado
Application of P.O. Box
請以端正字體填寫 Preencher em letra de imprensa Please Print

個人租戶 SUBSCRITOR (NOME INDIVIDUAL)

INDIVIDUAL RENTERS

姓名

職業

Nome Name

Profissão Occupation

電話

住宅

辦公室

流動電話

Tel Tel

Residência Resident

Gabinete Office

Telemóvel Mobile

地址
Endereço
Address

機構 社團租戶 EMPRESA / PESSOA COLECTIVA

COMPANY/ASSOCIATION

機構名稱
Designação da Empresa Designation of organization

代表人

職位

Representante Representative

Cargo Title

電話

傳真

Tel Tel

Fax Fax

地址
Endereço
Address

此欄由本局填寫 A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
有效期至﹕
Prazo de validade até : 31 / 12 / __________________

請選擇 Favor selecionar Please select :

 大箱



Grande
Large Box

小箱
Pequena
Small Box

租戶必須於指定期限內繳交年費，視為續期一年。
O subscritor deve pagar a taxa anual dentro do período indicado pelos correios considerando-se a renovação da assinatura por um ano.
The subscriber pays the annual fee within the period indicated by Macau Post, it will be considered as renewing the service for one year.

聲明

Declaração

Declaration

1) 茲聲明下列人士獲許可合法地透過郵箱收取郵件﹕
Declara-se que as pessoas seguintes são autorizadas a receber as correspondências por intermédio desta caixa :
I declare that the following persons are authorized to receive the correspondence in the P.O. Box :
姓名 Nome Name
關係 Relação

簽名 Assinatura Signature

2) 本人同意遵守一切有關租用信箱之條款
Aceito os termos e condições da assinatura da caixa de apartado.
I agree to accept the terms and conditions for renting the P.O. Box.
註 Obs. :
如以社團或機構名義申請之客戶，請加蓋機構之圖章。
Caso a assinatura seja feita em nome de sociedade ou de instituição, requer-se o carimbo da instituição.
If the application is submitted in the name of association or company, company chop is required.

此欄由本局填寫

___________________________________
日期 Data Date ______ / ______ / ______

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

郵局

信箱編號

Estação : _________________________

Caixa N : ________________

商業廳廳長檢視
Visto pela Chefe do Departamento Comercial

___________________________________

申請日期

日期 _____ / _____ / _____
Data 日 D

Data de requisição : ____________________________________________

鑰匙
Chaves :

3

N da requisição : _________ ________

 自動通知服務

密碼

Serviço de Auto-notificação

___________________________________

Código de acesso : _______________

BIN

職員
O Funcionário

outros _____________________

編號
Número : ____________________________________________________

____________
附加文件﹕
Documentos anexos :

G:\E-box service\Application form 2000a



身份證明文件副本
Fotocópia do documento de indentificação

年A

日期 _____ / _____ / _____
Data 日 D

身份證明文件 Documento de Identificação :
 居民身份證  葡籍認別證  其他
BIR

月M

營業處處長核對
Verificado pela Chefe da Divisão de Exploração

申請編號

2

Relationship



月M

郵局主管核對及批准
Verificado e deferido pelo
Chefe da Estação
日戳
Marca do Dia
________________________________

社團或機構登記副本
Fotocópia do documento comprovativo da constituição da sociedade

年A

