
O Sistema de Vouchers da IFLA

Sistema de pagamento para transações 
interbibliotecas internacionais



O Sistema de Vouchers da IFLA 
facilita o pagamento dos seus pedidos 
de empréstimo interbibliotecas inter-
nacionais, através da utilização de um 
“voucher” em vez de dinheiro real.

Como funciona o Sistema?
O voucher é um cartão plastificado que repre-
senta um pagamento padrão por uma transação. 
Os vouchers têm uma validade ilimitada e os 
mesmos podem ser reutilizados por várias vezes.

•	As	bibliotecas	compram	um	lote	de	vouchers	
junto a Sede da IFLA.

•	Os	vouchers	podem	ser	adquiridos	em	dois	
valores:
      Um voucher custa  € 8.00
      Meio voucher custa € 4.00

•	As	bibliotecas	fornecedoras	são	encorajadas	a	
aceitar um pagamento-padrão de um voucher 
por um empréstimo ou por um fornecimento 
de fotocópias de até 15 páginas, mas podem 
cobrar  menos ou mais se assim o desejarem.

•		A	biblioteca	fornecedora	aceita	o(s)	
voucher(s)		como	pagamento	pela	transação.

•	As	bibliotecas	que	fornecem	mais	materiais	
do que pedem podem resgatar seus vouchers 
em excesso junto a Sede da IFLA.

Quais são as vantagens?

Com excessão da compra inicial e do resgate 
final dos vouchers, o Sistema elimina todos 
os aspectos financeiros existentes nos paga-
mentos de transacções internacionais 

• Elimina as taxas bancárias tanto para a bibli-
oteca requerente como para a fornecedora

•	Não	há	perda	de	dinheiro	em	taxas	de	câmbio

•	Não	há	necessidade	de	facturas,	logo	existe	
uma redução de custos administrativos

•	As	bibliotecas	podem	reter	os	vouchers	para	
posteriores reutilizações

•	As	bibliotecas	são	encorajadas	a	oferecer	um	
serviço de Empréstimo Interbibliotecas eficaz a 
fim de ”ganhar” vouchers

Como encomendar
•		Utilize uma das 3 possbilidades:
1.	Via	fax:	(31)	70	383	4827
2.	Correio	electrónico:	voucher@ifla.org
3. Endereço Postal:
IFLA HQ 
PO	Box	95312
2509	CH	The	HAGUE
NETHERLANDS	
•	Ao	fazer	a	sua	encomenda,	por	favor	indique	
e	quantidade	desejada	de	vouchers	(ou	meios	
vouchers).	Indique	o	endereço	para	envio	da	



fatura e de entrega dos vouchers.

•	Não	existe	nenhuma	quantia	mínima	para	as	
encomendas. As encomendas sào de acordo 
com as suas necessidades presentes.

•	Existe	uma	taxa	de	€15.50	por	cada	operação.

•	Existe	uma	sobretaxa	de	10%	para	os	não	
membros	da	IFLA	(membros	da	IFLA	não	
pagam	a	sobretaxa).

•	Caso	seja	membro	da	IFLA,	indique	o	seu	
código de associado!

Como pagar
•	O	pagamento	deve	ser	feito	em	EUROS
•	É	requerido	prepagamento
•	Detalhes	para	as	transferências	bancárias:

Nome	da	conta:	IFLA
Número	da	conta:	129938416
						Código	Swift	(BIC):	RABONL2U
						IBAN:	NL23	RABO	0129	9384	16	
						Nome	do	banco:	RABO	Bank
      Endereço do banco: 
      Bezuidenhoutseweg 5
						2594	AB	THE	HAGUE
						THE	NETHERLANDS

Devolução	de	Vouchers
Se recebeu mais vouchers do que necessário para 
reutilização, pode-se retorná-los e receber reem-
bolso, enviando-os por correio para:

IFLA HQ
PO	Box	95312
2509	CH	The	HAGUE
THE	NETHERLANDS

Existe uma taxa de €15.50 por operação. Os 
pagamentos de resgate são feitos por meio de 
transferência bancária.  Por favor inclua, com os 
vouchers, as seguintes informações:
Nome	e	endereço	do	banco
Nome	da	conta
Número	da	conta
Número	do	código	Swift	(BIC)
IBAN	(SÓ	NA	EUROPA)

Queira contatar-nos: 
Por	fax:		+31	70	3834827
Por	telefone:+31	70	3140884
Por	correio	Electrónico:	voucher@ifla.org	or
susan.schaepman@ifla.org



IFLA Headquarters 
P.O.	Box	95312	
2509	CH	The	Hague	
Netherlands
Tel	+31-70-3140884	
Fax	+31-70-3834827	
E-mail	ifla@ifla.org
www.ifla.org
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