
PROPOSTA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO
VINCULADO AO PREÇO DO BEM

Contrato:
Grupo / Cota

 
 

Ouvidoria 0800 7607500

DADOS CADASTRAIS
Nome / Razão Social Masculino Feminino
   

CPF/CNPJ RG/Insc.Estadual Data Nascimento/Fundação Est. Civil
    

Endereço Residencial (PF)   Endereço(PJ) Nº
  

Complemento Bairro Cidade UF CEP
     

Celular Outros Telefones de Contato Email
   

Nacionalidade (PF) Função / Atividade Econômica Renda Mensal
   

Pessoa Políticamente Exposta:  

 Autorizo o depósito de recursos disponíveis deste contrato na conta de minha titularidade e COMPROMETO-ME a manter atualizados até o término do grupo.
 Lembrando que conta salário e conta benefício não são válidas.

Banco Agência DV Conta DV Poupança Corrente

       

Declaro que não possuo conta (   )         Declaro que possuo conta mas não desejo informar (   )

DADOS DO PLANO
Vr. do Crédito Modelo Vr. 1ª Parcela Prazo da Cota Prazo do Grupo Nº de Participantes

O GRUPO É CONSTITUÍDO
COM PRAZOS, PLANOS E

VALORES DIFERENCIADOS

      

% Fundo Comum mensal % Seguro (SVQG) mensal %Total Tx Administração %Total Fundo de Reserva

    

Nome do Vendedor CPF do Vendedor E-mail do Vendedor

   

Telefone do Vendedor Revenda CNPJ Telefone da Revenda

    

O presente contrato é firmado nos termos da Lei nº 11.795, de 08.10.08, regulamentada pela Circular nº 3.432, de 03.02.09, do Banco Central do Brasil, e suas atualizações, e  em conformidade 
com o Código de Defesa do Consumidor, DECLARA expressamente o consorciado que:
1- Recebe cópia integral do CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, POR ADESÃO, que se encontra registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº
35.218.405.960, bem como o haverlido, entendido e aceito sem restrições todas as cláusulas e condições nele estabelecidas;
2- Esta ciente que a Administradora disponibiliza uma cópia integral do CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, POR ADESÃO, em seu endereço eletrônico, onde terá  livre
acesso às cláusulas contratuais, a qualquer momento, antecipada ou posteriormente ao aceite desta PROPOSTA DE ADESÃO;
3- Tem conhecimento que, em caso de adesão a um grupo em andamento, fica obrigado ao pagamento  das parcelas vencidas anteriormente a sua inclusão, atravésda diluiçãodo percentual
correspondente as parcelas não pagas nas parcelas vincendas;
4- Todas as informações cadastrais prestadas, são verdadeiras, que possui situação financeira compatível com o compromisso assumido neste contrato, que aufere ganho mensal equivalente a no
mínimo 3 (três) vezes o valor da parcela, que não possui restrições no Serasa/SPC, e que depende do resultado da análise de crédito a necessidade ou não da apresentação de um fiador;
5- Está ciente ainda que no caso de exclusão do grupo de consórcio, a restituição dos valores, será calculada e estará sujeita a contemplação por sorteio, em conformidade com o CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, POR ADESÃO e legislação vigente
6- Está ciente também que na hipótese de inadimplência  após o pagamento do crédito contemplado, em seu nome será inscrito junto aos órgãos de proteção de crédito;
7- Tem conhecimento que o valor das parcelas está vinculado ao valor do bem objeto do CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, POR ADESÃO, conforme tabela do
fabricante;
9- Tem ciência que conforme CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, POR ADESÃO, está obrigado a manter os seus dados cadastrais atualizados
 
Importante lembrar que os pagamentos ao grupo somente serão considerados, se realizados através de boleto bancário emitido pela administradora  e pagos diretamente
para a Administradora.
Informamos ainda  que os resultados de assembleias, a segunda via de boleto  para pagamento bancário, oferta de lances, extrato de conta corrente da cota, entre outras
informações, estarão disponíveis no site da administradora.

                                                                    Suzano, 30/07/2021
   

_____________________________________________________________
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