
DATA NASCIMENTO NOME PARENTESCO

                                                    NOME DO PROPOSTO                                         ASSINATURA                                       DATA

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL NITERÓI - AABB NITERÓI (RJ)

exclusão via e-mail ou por telefone.

4-     Fica acordado entre as partes que, no caso de inadimplência da mensalidade, o associado poderá ter o seu acesso ao clube 

bloqueado na portaria, e os valores devidos, bem como os a vencer, seguem as normas pré-estabelecidas nesta proposta.

5-     Declaro estar ciente das normas e regulamentos do clube os quais estão disponíveis no site www.niteroi.aabb.com.br

6-     A Campanha Promocional abrange apenas a categoria FAMILIAR. Não atendendo a categoria INDIVIDUAL.

                                  ___________________________________               _________________                       _______________

PROPOSTA DE ADESÃO NOVO SÓCIO EFETIVO - FUNC. BB - CONTRATO - AABB NITERÓI                                                                                                                                                                                                                     

FICHA CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                          ASSOCIADO:_____________

NORMAS A SEREM INCLUSAS NO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 -    Uma vez aprovada a minha proposta, autorizo a Associação a efetuar débitos de mensalidades e outros assumidos por mim e/ou dependestes 

meus dependentes através da forma acima citada.

2- DADOS PROFISSIONAIS

EMPRESA:                                                                                                           CARGO:

3- ENDEREÇO RESIDENCIAL

RUA:                                                                                                                        Nº

COMPLEMENTO:                                                                       CIDADE:                                                            ESTADO:             CEP:

FONE RESID.: (      )                                                                      FONE COMERCIAL: (      )

1- DADOS PESSOAS

NOME:

CPF:                                                                               RG:                                                                    ESCOLARIDADE:

DATA DE NASCIMENTO:                                                      NATURALIDADE:                                                   ESTADO CIVIL:

E-MAIL:

2-     O prazo de duração da proposta vigente é por tempo indeterminado, todavia fica a critério da Associação rescindi-lo a qualquer 

momento, não cabendo a outra parte, no caso o propomente, qualquer indenização, sob nenhum fundamento.

3-     No caso de cancelamento deste contrato, deverei me dirigir a secretaria do clube, para preencher e assinar o pedido de exclusão, 

devolvendo as carteiras e regularizando a inadimplência que porventura houver. Não será acatado qualquer tipo de solicitação de 

CELULAR: (      )                                              OPERADORA: (    )  VIVO (     ) CLARO (     ) TIM (     ) NEXTEL (     )______________________________

4- DEPENDENTES LEGAIS 

5- FORMAS DE PAGAMENTO *         VENCIMENTO DIA 20                                                AG.:________________C/C: ____________________      

DÉBITO EM C/C BB -  (      )  FAMILIAR R$ 319,65 -      (     ) INDIVIDUAL R$ 272,16 -      (     ) UNIVERSITÁRIO R$ 160,58

CARTÃO CRÉDITO (VISA, MASTER OU AMERICAN): (     ) FAMILIAR R$ 355,93  (     ) INDIVIDUAL R$ 302,53    (       ) UNIVERSITARIO R$ 177,96

(      ) INDIVIDUAL ATLETA R$ 176,93 (Obs: Autorizado somento pelo Diretor de Esporte)


