PROPOSTA DE ADESÃO
01

DADOS PESSOAIS

nome
morada
código postal

freguesia
país

concelho
data de nascimento
dd‐mm‐aaaa

bilhete identidade/cartão do cidadão

telemóvel/telefone

email
estabelecimento de ensino

área de formação

02

nif

DADOS EMPRESA / PROFISSIONAL LIBERAL

empresa
PME

profissional liberal
Não PME
designação social

nome da empresa
morada
código postal

freguesia
país

concelho
telemóvel/telefone

email
função/cargo

website
participação social %

data constituição
dd‐mm‐aaa

código certidão permanente
0000‐0000‐0000
cae
descrição da atividade

capital social

nipc

setor de atividade
volume de negócios

número empregados

Outras empresas em que tenha participação no capital social
nome da empresa

localidade

endereço web

nome da empresa

localidade

endereço web

nome da empresa

localidade

endereço web

03

CONFIRMAÇÃO DE DADOS

destino da comunicação por parte da AJEG

recibos das quotizações emitidos em nome

casa

individual

empresa

empresa

autorizo a transmissão dos dados pessoais a parceiros da AJEG

assinatura

Para além do preenchimento da proposta de adesão, o novo associado deverá apresentar os documentos abaixo
descritos e liquidar uma joia de admissão e proceder ao pagamento das quotas semestralmente ou anualmente.
A joia tem o valor de 25€ (vinte e cinco euros) e a quota de 48€ (quarenta e oito euros) para os pagamentos semestrais e
de 87€ (oitenta e sete euros) para os pagamento anuais, sendo que modalidade de pagamento anual aufere de um
desconto de 10%.
NIB

0007 0000 00311744615 23

IBAN

PT50 0007 0000 0031 1744 6152 3

SWIFT/BIC

BESCPTPL

deverá anexar
‐ fotografia em formato papel/digital;
‐ comprovativo de pagamento da joia e cotas com referencia do nome completo;
‐ cópia do bi e cartão de contribuinte ou do cartão de cidadão;
‐ comprovativo de participação social na empresa ou código de certidão de registo comercial.
Os dados recolhidos são processados automaticamente e destinam‐se, no seio da AJEG, ao estabelecimento da qualidade de associado, consequente
cobrança de quotas e futuros contactos, nomeadamente informações da associação e seus parceiros. Ao respetivo titular são assegurados, nos termos da
Lei 67/98, de 26 de outubro,(Lei de proteção de dados pessoais)o direito de acesso e retificação dos mesmos.

