Instruções para preencher o formulário online para a prática mensal de Dakshina de
Siddha Yoga. Por favor, use este formulário como um documento de referência a fim de
preencher o formulário em inglês.
Primeira página: Página de cadastro

Prática Mensal de Dakshina de Siddha Yoga
Iniciar ou atualizar online
Você pode usar este formulário para iniciar ou atualizar uma Prática Mensal de Dakshina por meio de cartão de crédito, cartão de
débito ou transferência bancária automática. Você pode aumentar uma Prática Mensal de Dakshina já existente, selecionando
“atualizar uma Prática Mensal de Dakshina” no alto do formulário.
Se quiser iniciar ou atualizar sua oferenda mensal por meio de cheque ou ordem de pagamento, faça o download do formulário
de Prática Mensal de Dakshina, imprima e siga as instruções referentes a correio ou fax que estão no formulário.
Se tiver qualquer pergunta sobre iniciar ou atualizar uma oferenda mensal online, ligue para (+1) 845-434-2000, ramal 2390, ou
mande um e-mail para MonthlyDakshinaPractice@syda.org.
Por favor, preencha todas as informações
Eu gostaria de praticar dakshina:
iniciando uma Prática Mensal de Dakshina
atualizando uma Prática Mensal de Dakshina
Insira o valor da oferenda, a opção de pagamento e as
informações de contato para iniciar ou atualizar uma Prática
Mensal de Dakshina.
Valor da Oferenda Mensal: $

em dólares americanos

Sua oferenda mensal será lançada ou debitada por volta do
dia 20 de cada mês.
Escolha uma destas opções de pagamento
Cartão de crédito e cartão de débito
[Se essa opção for selecionada, aparecerá o seguinte:]
Data de validade [Selecione o mês - ver Nota 1 para lista de meses] [Selecione o ano]
Número do cartão de crédito
Código de segurança (CVV2) [Ver Nota 2]
Transferência bancária (ACH)
[Pagável somente por meio de um banco norte-americano:]
Tipo de conta [Ver Nota 3]
Número da conta
Número de identificação bancária

[Ver Nota 4]

Insira suas informações de contato
Todos os campos marcados com um * são obrigatórios.
Nome*
Nome espiritual
Último sobrenome*
Nome da empresa

(se a oferenda for feita por uma empresa)
Título/Cargo
Email*
Confirme o Email*
Endereço*

[Use a linha 2 para o endereço, se necessário.]

(linha 2)


Cidade/Estado/Cep*
Telefone nos Estados Unidos

(

)

-

Se você reside fora dos Estados Unidos, preencha a próxima seção.
País*

Brazil



Estado
Telefone internacional

Confira suas informações > >

[Clique neste botão para conferir se suas informações estão corretas e
para confirmar sua autorização. Ver Nota 5 abaixo.]

Segunda página: Página de conferência das informações
e confirmação da autorização

Prática Mensal de Dakshina de Siddha Yoga
Iniciar ou atualizar online
Você pode usar este formulário para iniciar ou atualizar uma Prática Mensal de Dakshina por meio de cartão de crédito, cartão de
débito ou transferência bancária automática. Você pode aumentar uma Prática Mensal de Dakshina já existente, selecionando
“atualizar uma Prática Mensal de Dakshina” no alto do formulário.
Se quiser iniciar ou atualizar sua oferenda mensal por meio de cheque ou ordem de pagamento, faça o download do formulário
de Prática Mensal de Dakshina, imprima e siga as instruções referentes a correio ou fax que estão no formulário.
Se tiver qualquer pergunta sobre iniciar ou atualizar uma oferenda mensal online, ligue para (+1) 845-434-2000, ramal 2390, ou
mande um e-mail para MonthlyDakshinaPractice@syda.org.
Detalhes da Prática Mensal de Dakshina
Ação solicitada:

Data de início:
Valor da oferenda:
Tipo da oferenda:

[Se a oferenda for feita por cartão

[Dependendo da ação solicitada, um dos itens
seguintes aparecerá:
Nova Prática Mensal de Dakshina OU
Atualização de Prática Mensal de Dakshina Existente]
March 20, 2015
$100.00 em dólares americanos
Oferenda mensal, processada no dia
20 de cada mês (ou no primeiro dia útil
depois do dia 20)
OU

de crédito, aparecerá o seguinte:

bancária automática, aparecerá o seguinte:]

Detalhes do Cartão de Crédito
Tipo do cartão de crédito:
Data de validade:
Número do cartão de crédito:

Se a oferenda for feita por transferência

Detalhes do débito automático

Visa
February 2018
XXXX-XXXX-XXXX- 0183

Account type:
Account number:
Routing number:

Access Savings
2576890
720468164

Informações de contato
Nome completo:
Nome espiritual:
Cargo, nome da empresa:
Endereço de e-mail:
Endereço de correspondência:

Jane Doe

janedoe@gmail.com
1234 Apple Dr.
Houston, TX 77030

Telefone:

[Se for iniciar uma Prática Mensal de Dakshina, aparecerá o texto a seguir.
Marque a caixa para confirmar sua autorização para continuar.]
Ao marcar esta caixa, confirmo minha autorização para uma
oferenda de dakshina mensal recorrente, no valor de [valor da
oferenda mensal] a ser [se oferecer por cartão de crédito: cobrada em
meu cartão de crédito (Visa), (Mastercard), (Discover)] [se oferecer
por transferência bancária automática: debitado da minha conta
corrente]. Entendo que essa oferenda continuará a ser processada no
dia 20 de cada mês (ou no primeiro dia útil após o dia 20) começando
em [data], e continuará em vigor até que eu a modifique online,

por telefone, ou por escrito, ou notifique a SYDA Foundation para
interromper minha oferenda mensal por telefone ou por escrito.
Entendo que posso enviar notificação por escrito das alterações
desta oferenda por e-mail para MonthlyDakshinaPractice@syda.
org (não envie números de cartão de crédito ou de conta bancária
por e-mail) ou por carta para SYDA Foundation, Dakshina Office,
PO Box 600, South Fallsburg, NY 12779-0600, USA, ou posso fazer
modificações ligando para (+1) 845-434-2000, ramal 2390.

[Se for atualizar uma Prática Mensal de Dakshina existente, aparecerá o texto a seguir.
Marque a caixa para confirmar sua autorização para continuar.]
Ao marcar esta caixa, confirmo minha autorização para uma
oferenda de dakshina mensal recorrente, no valor de [valor da
oferenda mensal] a ser [se oferecer por cartão de crédito: cobrada em
meu cartão de crédito (Visa), (Mastercard), (Discover)] [se oferecer
por transferência bancária automática: debitado da minha conta
corrente]. Entendo que essa oferenda continuará a ser processada no
dia 20 de cada mês (ou no primeiro dia útil após o dia 20) começando
em [data], e continuará em vigor até que eu a modifique online,
por telefone, ou por escrito, ou notifique a SYDA Foundation para
interromper minha oferenda mensal por telefone ou por escrito.
Entendo que posso enviar notificação por escrito das alterações
desta oferenda por e-mail para MonthlyDakshinaPractice@syda.
org (não envie números de cartão de crédito ou de conta bancária
por e-mail) ou por carta para SYDA Foundation, Dakshina Office,
PO Box 600, South Fallsburg, NY 12779-0600, USA, ou posso fazer
modificações ligando para (+1) 845-434-2000, ramal 2390.
Envie sua solicitação > >

[Clique neste botão para enviar sua solicitação.]

OU
< < Altere sua solicitação

[Clique neste botão para revisar sua solicitação.]

Terceira página: Página de envio da sua solicitação

Prática Mensal de Dakshina de Siddha Yoga
Iniciar ou atualizar online
Você pode usar este formulário para iniciar ou atualizar uma Prática Mensal de Dakshina por meio de cartão de crédito, cartão de
débito ou transferência bancária automática. Você pode aumentar uma Prática Mensal de Dakshina já existente, selecionando
“atualizar uma Prática Mensal de Dakshina” no alto do formulário.
Se quiser iniciar ou atualizar sua oferenda mensal por meio de cheque ou ordem de pagamento, faça o download do formulário
de Prática Mensal de Dakshina, imprima e siga as instruções referentes a correio ou fax que estão no formulário.
Se tiver qualquer pergunta sobre iniciar ou atualizar uma oferenda mensal online, ligue para (+1) 845-434-2000, ramal 2390, ou
mande um e-mail para MonthlyDakshinaPractice@syda.org.
Recibo
[O que se segue é um recibo de sua solicitação. Mantenha-o em seus registros.]

Número de confirmação:

[O número aparecerá aqui.]

[Se for iniciar uma Prática Mensal de Dakshina, aparecerá o texto a seguir:]
A SYDA Foundation confirma que sua oferenda mensal no valor de
[valor da oferenda mensal] será [se oferecer por cartão de crédito:
cobrada em meu cartão de crédito (Visa), (Mastercard), (Discover)]
[se oferecer por transferência bancária automática: debitada da
minha conta corrente] no dia 20 de cada mês (ou no primeiro
dia útil após o dia 20) começando em [data]. Sua oferenda
mensal continuará a ser processada no dia 20 de cada mês (ou no
primeiro dia útil após o dia 20) até que você a modifique online,
por telefone, ou por escrito, ou notifique a SYDA Foundation para
interromper sua oferenda mensal por telefone ou por escrito.
Notificação por escrito das alterações desta oferenda pode ser
enviada por e-mail para MonthlyDakshinaPractice@syda.org
(não envie números de cartão de crédito ou de conta bancária por
e-mail) ou por carta para SYDA Foundation, Dakshina Office, PO
Box 600, South Fallsburg, NY 12779-0600, USA. Para nos contatar
por telefone, ligue para (+1) 845-434-2000, ramal 2390.
Ao fazer perguntas sobre essa oferenda, mencione o número de
confirmação na sua correspondência.

[Se for atualizar uma Prática Mensal de Dakshina existente, aparecerá o texto a seguir:]
A SYDA Foundation confirma que sua oferenda mensal no valor
de [valor da oferenda mensal] será [se oferecer por cartão de
crédito: cobrada em meu cartão de crédito (Visa), (Mastercard),
(Discover)] [se oferecer por transferência bancária automática:
debitada da minha conta corrente] no dia 20 de cada mês (ou
no primeiro dia útil após o dia 20) começando em [data]. Você
indicou sua intenção de atualizar os detalhes de uma oferenda
mensal existente com os detalhes fornecidos neste formulário.
Sua oferenda mensal atualizada continuará a ser processada no
dia 20 de cada mês (ou no primeiro dia útil após o dia 20) até
que você a modifique online, por telefone, ou por escrito, ou
notifique a SYDA Foundation para interromper sua oferenda
mensal por telefone ou por escrito. Notificação por escrito das

alterações desta oferenda pode ser enviada por e-mail para
MonthlyDakshinaPractice@syda.org (não envie números de
cartão de crédito ou de conta bancária por e-mail) ou por carta
para SYDA Foundation, Dakshina Office, PO Box 600, South
Fallsburg, NY 12779-0600, USA. Para nos contatar por telefone,
ligue para (+1) 845-434-2000, ramal 2390.
Ao fazer perguntas sobre essa oferenda, mencione o número de
confirmação na sua correspondência.
[Imprima esta página] [Imprima esta página para mantê-la em seus

registros.]

Clique aqui para retornar para a página home do site do caminho de Siddha Yoga
Clique aqui para fazer uma Oferenda de Dakshina Online agora

NOTAS
NOTA 1:
1-Janeiro
2-Fevereiro
3-Março
4-Abril
5-Maio
6-Junho
7-Julho
8-Agosto
9-Setembro
10-Outubro
11-Novembro
12-Dezembro
NOTA 2:
O código de segurança do cartão (CVV2) é um número de 3 ou 4 dígitos que não é parte do número do cartão de
crédito. Ele pode estar na frente ou no verso do cartão. Os números só aparecem no próprio cartão (não em recibos ou
faturas) e assim dão alguma segurança de que o cartão físico está com você. Isso ajuda a reduzir as fraudes.
NOTA 3:
Quando o tipo de conta for selecionado, aparecerá o menu a seguir. Selecione um tipo.
Corrente
Poupança
NOTA 4:
Só Visa, Mastercard ou Discover serão aceitos.
NOTA 5:
Se alguma informação necessária estiver faltando, parte ou todo o texto a seguir aparecerá:
Antes de continuar, esclareça ou corrija os seguintes itens no formulário abaixo:
• Insira o valor de sua oferenda. Oferendas abaixo de US$1,00 não podem ser processadas.
• Selecione uma opção de pagamento.
• Insira seu primeiro nome.
• Insira seu último sobrenome.
• O endereço de e-mail inserido não está no formato correto (isto é, xxxxx@xxxxxx.xxx).
• Insira seu endereço.
• Insira a cidade em que reside.
• Insira um código postal válido.
• Você escolheu os Estados Unidos como país de residência, mas não selecionou um estado dos Estados Unidos.
• Com base na informação enviada, seu cartão de crédito não é válido.
• O cartão de crédito não tem 6 dígitos.
• O número do cartão de crédito inserido não é um número de conta válido.
• Insira o número de sua conta.
• O dígito de verificação não pode ser verificado para o número de identificação bancária.
• O número de identificação bancária não tem 9 caracteres numéricos.

