
                     

O Clube Recreativo Juvenil oferece mais uma 
opção para os associados. Já está disponível o 
sistema de débito em conta com os três principais 
bancos utilizados pelos associados, definidos 
através de pesquisa. 

Utilize mais essa facilidade e mantenha suas mensalidades em 
dia, contribuindo para o crescimento do seu clube.  

Prezado Associado, 

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

Autorizo a instituição acima assinalada à debitar mensalidade em
minha conta corrente nº__________________________________
agência Nº.:___________________________________________
No último dia útil de cada mês, o valor de R$ __________________
Para crédito do Clube Recreativo Juvenil.
A presente autorização tem validade por tempo indeterminado.

Autorizado  também  a  instituição  acima  assinalada  a  continuar 
Debitando    mensalmente   em   minha    conta   corrente   o  valor 
Correspondente   à  renovação   automática  que  ocorrerá  após  o 
Término do período contratado.

Nome do correntista: ____________________________________
CPF nº: ______________________________________________
End.:________________________________________________
Bairro:______________________CEP.:____________________
Telefone: _____________________________________________

Assinatura:___________________________________________

***************************************************************************
Para uso do Clube:
Cód do Convênio/Compromisso: __________________________
Identificação do Cliente: _________________________________

Indique com (X) o banco de sua preferência e entregue esta ficha na 
secretaria central do Clube. Mais Informações pelo fone: 3313-4836 

O Clube Recreativo Juvenil oferece mais uma 
opção para os associados. Já está disponível o 
sistema de débito em conta com os três principais 
bancos utilizados pelos associados, definidos 
através de pesquisa. 

Utilize mais essa facilidade e mantenha suas mensalidades em 
dia, contribuindo para o crescimento do seu clube.  

Prezado Associado, 

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

Autorizo a instituição acima assinalada à debitar mensalidade em
minha conta corrente nº__________________________________
agência Nº.:___________________________________________
No último dia útil de cada mês, o valor de R$ __________________
Para crédito do Clube Recreativo Juvenil.
A presente autorização tem validade por tempo indeterminado.

Autorizado  também  a  instituição  acima  assinalada  a  continuar 
Debitando    mensalmente   em   minha    conta   corrente   o  valor 
Correspondente   à  renovação   automática  que  ocorrerá  após  o 
Término do período contratado.

Nome do correntista: ____________________________________
CPF nº: ______________________________________________
End.:________________________________________________
Bairro:______________________CEP.:____________________
Telefone: _____________________________________________

Assinatura:___________________________________________

***************************************************************************
Para uso do Clube:
Cód do Convênio/Compromisso: __________________________
Identificação do Cliente: _________________________________

Indique com (X) o banco de sua preferência e entregue esta ficha na 
secretaria central do Clube. Mais Informações pelo fone: 3313-4836 

 

  


