2019
FIQUE ATENTO
PAGAMENTO
O valor por beneficiário
inscrito é de R$ 456,00
podendo ser parcelado em
até 4 vezes iguais.

CHEQUES NOMINAIS
Os cheques deverão ser
sempre cruzados e
nominais à AMBEP
TurSeguros.

PARCELAMENTO
Em caso de parcelamento
os cheques deverão,
sempre, ter o mesmo valor.

PAGAMENTO POR TED
Para esta opção, o
comprovante da transação
deverá ser remetido para o
endereço eletrônico
maisvida@ambep.com.br

com o código da préinscrição. No assunto do email deverá constar o código
de pré-inscrição, nome
completo e CPF do sócio
titular.
Exemplo:
0123456MV - Davi de Paula CPF: 082.525.298-31

EFETIVAÇÃO
A inscrição será considerada
como efetivada somente
mediante recebimento do
certificado de solicitação de
inscrição com a
compensação do(s)
respectivo(s) pagamento(s).

Mais+Vida 2019
De 14/11/2018 até 21/12/2018

KIT DIGITAL

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO
Formas de Pagamento:
O Pagamento poderá ser por meio de TED (transferência bancária),
espécie, cartão de débito*, cartão de crédito* ou cheque.
*somente na sede da Ambep TurSeguros

Pagamento com Cheque:

Carta Registrada:

O pagamento poderá ser à vista
ou em 4 vezes em parcelas
iguais através de cheques do
SÓCIO TITULAR.
No pagamento à vista com
cheque, o mesmo deverá ser
datado para 01/01/2019.
Em caso de parcelamento, o
cheque inicial também deverá
ser datado para 01/01/2019 e os
demais para os dias 01 dos
meses subsequentes.

Essa opção somente deverá
ser realizada em caso de
dificuldade de dirigir-se à sua
Representação da AMBEP
Associação ou à AMBEP Tur
Seguros (Posto mais próximo ou
Sede).

Pagamento Presencial:

Durante a pré-inscrição,
selecione a opção de
pagamento por meio de carta
registrada permitindo assim o
processamento com a
impressão do documento de
pré-inscrição codificado.

Mediante realização da préinscrição (RENOVAÇÃO) onde
deverá ser definida a forma de
pagamento, você deve dirigir-se
à Representação da AMBEP
Associação ou à
AMBEP
TurSeguros (Posto mais
próximo ou Sede) e realizar o
pagamento à vista ou parcelado
até 27/12/2018.

Após imprimir,
separe o(s)
cheques(s) devidamente
p re e n ch i d o s e a ssi n a d o s
remetendo-os por carta
registrada para o endereço: Rua
México 164 - 4º Andar - Centro Rio de Janeiro - RJ - CEP:
20031-143.
Postagem permitida somente
até 17/12/2018.

Mais Informações
(21) 2113-1000 ( Rio de Janeiro) | 4020-1880 (Demais Regiões) - www.ambep.com.br
Rua México 164 - 4º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-143.

