
Proposta de Adesão Pessoa Juridica

Estará comprando no hipermercado comprovadamente mais barato da região com o compromisso de cobrir qualquer oferta
anuncida pela concorrência. Além de todo o conforto e segurança você também estará cadastrado no Clube Itão e poderá 
participar dos sorteios mensais, concorrer a prêmios durante o ano inteiro, ter acesso a brindes e descontos exclusivos! 

Com o Clube Itão Cheque Master

Pessoa Juridica

CHE
QUE

MAS
TER Ter o Clube Itão Cheque Master significa ser um cliente especial do Itão, um Supermercados 

genuinamente baiano como você, além de desfrutar dos serviços oferecidos exclusivamente
para os clientes desse clube, você terá direito ao maior prazo da região. São 60 dias direto
no cheque, para pagar sem juros suas compras a partir da data da compra ou se preferir
parcelar em até 03 vezes sem juros. (Cheque para 30, 60 e/ou 90 dias). 

Dados da Empresa

Dados Bancários

Ficha Cadastral

(FAVOR PRENCHER COM LETRAS DE FORMA)

Preencha corretamente todas as informações do formulário e junte com toda a 

documentação necessária e entregue por favor no setor do Clube Itão

Documentos e Pré Requisitos;

 - Cartão CNPJ
 - Declaração do Imposto de Renda
 - Contrato Social e a Última Alteração
 - Xerox: Comprovante de Endereço e Folha de Cheque
 - Ter no mínimo 1 (um) ano de conta e 1 ano trabalhando com Cheque

Cadastro sujeito a análise financeira e em caso de aprovação
seu cartão poderá ser enviado em até 15 dias úteis!

Dia do Vencimento

Tempo do Imóvel

Tipo do Imóvel: Próprio

3 8 12 18 25 28

Nome da Empresa

Representante Legal 1

UF

Nome

Representante Legal 2

UF

Nome

Nome Fantasia

Endereço (Anexar comprovante)

Bairro / Distrito

Telefone Assumo a responsabilidade pelas informações prestadas e autorizo a sua
confirmação e/ou atualização em qualquer tempo. Estou ciente que a
análise desta proposta de adesão será segundo os critérios próprios desta
empresa.

CEP

Cidade UF

Complemento

CNPJ (anexar copia) Insc. Estadual

Insc. Municipal
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