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PROPOSTA DE 
ASSOCIAÇÃO 

Nº 

 

À 

AABB JURUMIRIM (Avaré/Itaí – SP) 

Sr Presidente 

 

Eu,____________________________________________________________________________________________,

CPF nº _________________________________, venho por meio desta, solicitar aprovação para ingresso como Sócio 

Titular no quadro associativo desta Agremiação. 

Manifesto estar ciente e de pleno acordo com as normas vigentes no Regimento Interno do Clube e Normas de 

Conduta, ao qual tive acesso, bem como às regras informadas nas placas de sinalização afixadas nas dependências 

do clube e, tendo minha proposta de associação aprovada, aceito as eventuais sanções previstas no referido 

documento no caso de transgressão às normas por mim ou por qualquer de meus dependentes. 

Declaro a veracidade e assumo total responsabilidade pelas informações impostadas na ficha de inscrição de 

associado anexa e estou de acordo com os valores e forma de pagamento assinalados; autorizando esta agremiação 

a efetuar a cobranças de mensalidade através da emissão de boletos de cobrança ou débito em minha conta 

corrente no Banco do Brasil S/A ou débito em cartão de crédito de minha titularidade. Estou ciente de que o 

inadimplemento por 3 meses consecutivos poderá acarretar na minha exclusão automática do quadro de associados. 

Atenciosamente, 

Data: ______ / _____________________ / 2019 

 

Assinatura:_____________________________________________________________ 

 

Nesta oportunidade, o proponente acima qualificado está sendo apresentado pelo associado:  

_______________________________________________________________________________________________ 

Assinatura do Associado Apresentante: _______________________________________________________________ 

 

Para preenchimento da AABB: 

(     ) Proposta Aceita 

(     ) Proposta Recusada – Motivo: __________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Presidente: _________________________________________________________________________ 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
DE ASSOCIADO 

Nº 

 

(     )  FUNCIONÁRIO BB (      ) CLIENTE BB (     ) NÃO CLIENTE BB (     ) CONVÊNIO 

  

TITULAR 
Convênio (Se houver):  

Nome Completo:  

 
CPF: RG: Data Nasc.: 
Naturalidade: Profissão: Escolaridade: 
Endereço Residencial:  

 Complemento: 

Bairro: CEP: Cidade/UF: 
Telefone: Celular: e-mail: 
Empresa onde Trabalha: 

Endereço Comercial:  

 

Bairro: CEP: Cidade/UF: 
Cargo: Início: Telefone: 

   

DEPENDENTES 
Nome Completo:  
Parentesco: Data Nasc.: 
Nome Completo:  
Parentesco: Data Nasc.: 
Nome Completo:  
Parentesco: Data Nasc.: 
Nome Completo:  
Parentesco: Data Nasc.: 
Até 4 dependentes inclusos na mensalidade padrão. Caso hajam mais dependentes, solicitar formulário para inclusão dos mesmos. 

Admitimos uma máximo de 6 dependentes e a partir do 5º dependente haverá acréscimo ao valor da mensalidade conforme tabela vigente, afixada nas dependências do clube. 

Valor do Título¹: 
  R$ 1.000,00 Mensalidade:  R$ 102,00 Vencimento:                    (   ) 10     (   ) 20 

(     ) Débito em Conta ² (     ) Boleto ³ (     ) Cartão de Crédito4 

Autorizo o débito das mensalidades e demais despesas acima qualificadas em minha conta corrente abaixo descrita: 

BANCO DO BRASIL S/A  Agência:  Conta Corrente nº:  

 

Assinatura: _____________________________________________________________________________________ 

1- Poderá ser parcelado em até 10X sem juros via Cartão de Crédito 

2- Débito em conta corrente somente para clientes do Banco do Brasil 

3- Boleto enviado por e-mail – Acréscimo de R$ 3,00 ao valor da mensalidade 

4- Pagamento das mensalidades por Cartão de Crédito via PagSeguro. Será enviado link para o associado efetuar o pagamento. 

 


