Carta de Solicitação de Reembolso
___ de ________de______
À
Associação de Proteção e Benefício ao Proprietário de Veículos
Eu,_________________________________________, proprietário(a) do veículo
de placa ___________ inscrito sob CPF _________________, envolvido no evento
de número de protocolo _________, solicito reembolso da quantia de
R$ _________________________________________________ (valor por extenso).
O reembolso é referente à situação abaixo:
Reparos executados no veículo de placa ___________.

Autorizo o depósito do valor citado na conta inscrita abaixo e estou ciente que é da
minha responsabilidade a escolha do fornecedor no qual o item foi reparado.
Nome do banco
Tipo de conta
Agência
Conta
Favorecido
CPF

Após o depósito do valor citado na minha conta, dou total quitação para a
LIONS - Proteção Veicular, nada mais podendo requerer em juízo ou fora dele.

Propretario do Veículo

Associado LIONS

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ:

CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS:
•

Para o pagamento ser efetuado, este documento deverá ser encaminhado com
assinatura reconhecida em cartório. Após a chegada do mesmo, o setor financeiro
agendará o pagamento para valores acima de R$ 300,00 (trezentos reais);

•

Para que o reembolso ocorra, a nota fiscal deverá estar em nome do favorecido;

•

O reembolso só ocorrerá caso o responsável do setor de eventos da LIONS autorize
e formalize por e-mail.

PRAZO DE PAGAMENTO:
O prazo para pagamento começará a contar a partir da data de validação da carta de
reembolso e pode ocorrer das seguintes formas:

•

Valores até R$ 4.000,00 serão pagos em parcela única, no prazo de 30 dias;

•

Valores entre R$ 4.001,00 até R$ 9.000,00 serão pagos em duas parcelas, nos prazos
de 30 e 60 dias;

•

Valores acima de R$ 9.001,00 e até R$ 16.000,00 serão pagos em três parcelas, nos
prazos de 30, 60 e 90 dias;

•

Valores acima do descrito acima deverão ser consultados no setor financeiro.
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