TERMO DE ADESÃO AO QUADRO SOCIAL OLYMPICO CLUB
Rua Professor Estevão Pinto, 783, Serra,
Belo Horizonte – MG, CEP: 30.220-060
PABX: 3073.9111 – Fax: 3073.9115
E-mail: secretaria@olympico.com.br - olympico@olympico.com.br

Belo Horizonte, _____ de ____________________ de _______.
Cota nº: _______________

O abaixo assinado faz a seguinte proposta para sua inclusão no quadro social do OLYMPICO CLUB
responsabilizando-se pela idoneidade do proposto, pela veracidade de suas declarações e pelo pagamento
da primeira contribuição conforme determina o Estatuto.
Nome:___________________________________________________________________________________
Endereço:______________________________________________________Nº_________Apto:___________
Bairro:_______________________Email:_______________________________________________________
CEP:_________-_____ CPF:___________________RG: ________________ Est.Civil:___________________
Natural de: ____________________ Nacionalidade:__________________ Nascimento:______/_____/_______
Telefone:____________________ Celular: _______________________ Profissão: ______________________
Local de trabalho:______________________________________________ Telefone: ____________________
Endereço: ________________________________________________________________________________
Bairro: __________________________ CEP: ___________ - _____ Cargo: ____________________________
Filiação: (Pai) _____________________________________________________________________________
(Mãe) ____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(Cônjuge - dependente) _____________________________________________________________________
Natural de: ________________________ Nacionalidade:___________________ Nascimento:____/____/____
Telefone:________________ Celular: ______________ E-mail: _____________________________________
Local de trabalho:____________________________________________ Telefone: ______________________
Endereço: ________________________________________________________________________________
Bairro: __________________________ CEP: ___________ - _____ Cargo: ____________________________
Filiação: (Pai) _____________________________________________________________________________
(Mãe) ____________________________________________________________________________________
Dependentes

Parentesco

Nascimento

E-mail

Fixo ou
Celular

__/___/___
__/___/___
__/___/___
__/___/___
__/___/___
Apresentado pelo sócio: ____________________________________________________ Cota nº: ________
(sócio proprietário do Olympico Club há no mínimo 02 anos)

Assinatura do sócio proprietário:_____________________________________________________________
(assinatura do sócio proprietário que está apresentando o proponente)
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TERMO DE ADESÃO AO QUADRO SOCIAL OLYMPICO CLUB
Rua Professor Estevão Pinto, 783, Serra,
Belo Horizonte – MG, CEP: 30.220-060
PABX: 3073.9111 – Fax: 3073.9115
E-mail: secretaria@olympico.com.br - olympico@olympico.com.br

Esta proposta de adesão é regida pela legislação civil vigente e, no que couber, pelo Estatuto do clube.
O condomínio mensal da categoria SÓCIO PROPRIETÁRIO deverá ser pago até o dia 8 (oito), após
vencimento será cobrado multa, mais juros ao dia, contados a partir da data de vencimento da dívida.
Durante 72 (setenta e dois) meses, contados a partir de fevereiro de 2013, até janeiro de 2019 será cobrado,
junto ao condomínio mensal, o valor de R$ 15,00 (Quinze Reais) correspondentes a taxa de contribuição e
melhorias.
O proposto deseja a sua inclusão no quadro social do OLYMPICO CLUB, e confirmando as informações
supra exaradas, aceita todas as obrigações constantes dos seus estatutos.

________________________________________
Assinatura do Proposto

__________________________________________
Presidente do Olympico Club

Secretaria:_______________________________

Data de aprovação: ____/____/_____.

Documentos necessários:
PROPONENTE A SÓCIO PROPRIETÁRIO
Xerox autenticada ou copia simples do RG desde que
seja apresentado o RG original
Xerox simples do CPF
02 fotos 3 x 4
Xerox de comprovante de endereço (contas de água, luz, fone)
DOS FILHOS, ENTEADOS, NETOS E NETAS
Xerox autenticada ou cópia simples do RG, ou Certidão de
Nascimento, desde que seja apresentado o documento original
01 foto 3 x 4

CÔNJUGE______________________________
Xerox autenticada ou copia simples do RG desde que
seja apresentado o RG original
Xerox simples do CPF
01 foto 3x4
Xerox simples da certidão de casamento
PAIS e SOGROS_____________________
Xerox autenticada ou copia simples do RG
desde que seja apresentado o RG original
Xerox simples do CPF
01 foto 3 x 4
Xerox comprovante endereço (contas água, luz, fone)

IRMÃOS
Xerox autenticada ou cópia simples do RG, ou Certidão de
Nascimento desde que seja apresentado o documento original
Xerox simples do CPF
01 foto 3 x 4
Xerox de comprovante de endereço (contas de água, luz, fone)

OBS:
O cadastro será aceito somente após entrega de TODOS os documentos, inclusive fotos.

A avaliação e aprovação do cadastro serão efetuadas em até 15 (quinze) dias
contados a partir da entrega dos documentos.
Quando não apresentado por sócio do Olympico Club providenciar:

Certidão Negativa Criminal do proprietário, cônjuge e dos dependentes maiores de
18 anos.
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