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PROPOSTA PRÉ- ADMISSÃO 

Prezados senhores, pelo presente solicito o ingresso no quadro social deste clube, 
conforme dados abaixo: 

NOME: 

ENDEREÇO: 

BAIRRO:                                                                       CEP:                                                          CIDADE: 

NASCIMENTO:                                                            ESTADO CIVIL:                                        PROFISSÃO:  

E-MAIL: 

FONE:                                                                                                  CELULAR: 

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

N° DE PENDENTES:                                              AGÊNCIA:                                               CONTA CORRENTE: 

DEPENDENTES: 

Solteiro(a): Os pais, que vivam de dependência econômica e financeira do filho(a) 
Casado(a): Esposo(a) e filhos menores de 21 anos ou 24, se universitário, apresentar 
declaração da universidade. 

                                           APRESENTAR DOCUMENTOS (CÓPIAS) 
● R.G  e  C.P.F 
● Certidão de casamento e R.G do cônjuge  
● Certidão de nascimento dos filhos ou R.G 
● Comprovante de residência. 
● Cartão do Banco do Brasil 
● Comprovante de renda 

DESPACHO DA AABB- São Luís (MA). 
a presente proposta foi analisada pela DIRETORIA em reunião do dia 
…/…./...., tendo o se pedido (   ) deferido, (   ) indeferido para a categoria de sócio 
Comunitário 

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

DATA:                                                                                                     ASSINATURA: 

INFORMADO: _____ / _____ / _____                  OBS: 

 

 



COMO SE ASSOCIAR? 

 

1) Quem pode se associar? 

a) Funcionários do Banco do Brasil, da Ativa ou Aposentados; 

b) Correntistas do Banco do Brasil 

2) Quem pode ser dependente? 

a) Os pais, desde que vivam – comprovadamente – sob a dependência econômica 

e financeira do Associado; 

b) O cônjuge e os filhos menores de 21 anos ou até 24 anos, se universitário 

(deverá apresentar declaração da Universidade); 

 c) Menores adotivos, mediante comprovação (termo de guarda e 

responsabilidade). 

3) Quais documentos apresentar? 

a) Documento de Identidade (RG, CNH, Carteira Profissional (Órgão 

representativo de Classe, por exemplo, CRC, OAB, etc.); 

b) C.P. F; 

c) Certidão de casamento; 

d) Certidão de nascimento/registro civil dos filhos ou RG; 

e) Comprovante de residência; 

f) Cartão do BB 

g) Comprovante de Renda 

 4) Quanto vou pagar? 

a) Taxa de Adesão – R$ 1.200,00 (Hum e duzentos reais), vigente desde 

01/01/2022; 

b) Mensalidade – R$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco Reais), vigente desde 

01/02/2022; 

 5) Observações: 

a) Deverão ser apresentadas CÓPIAS dos documentos elencados no item 3; 

b) A proposta de PRÉ-ADMISSÃO será analisada pelo Comitê de Administração 

da AABB São Luís- MA e o resultado da análise (Deferimento ou Indeferimento) 

será comunicado ao Proponente para – em caso de deferimento – a assinatura da 

proposta definitiva; 

c) Funcionários do Banco do Brasil estão isentos da Taxa de Adesão.  

 

AABB SÃO LUIS 

 A DIRETORIA  
 


