
PROPOSTA DE ADESÃO AO
CARTÃO DESCONTO SNEBA

Atenção: Use letra de forma. Evite rasuras.

N.º de Empresa Aderente ............................................................................................. Nome do Promotor .............................................................................................................

TERMO DE ADESÃO

1. Ao subscrever a presente proposta, o proponente estará a submeter-se expressamente a todos os termos 
e condições estabelecidas na utilização do cartão SNEBA.
2. Os Filiados / Associados do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de Angola tem direito de 
usufruir dos descontos nos estabelecimentos comerciais credenciados, que tenham aderido ao cartão SNEBA, 
mediante a apresentação do respectivo cartão.
3. O Cartão SNEBA é atribuído apenas aos filiados do Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de 
Angola.
4. Os clientes não podem solicitar um desconto maior que estabelecido no contrato adesão assinado pela 
empresa aderente.
5. Os descontos oferecidos pelos estabelecimentos comerciais obrigatoriamente têm de ser garantidos.
6. O desconto é único no acto da compra do cliente.
7. Pode optar por várias modalidades de desconto:
 7.1.  10% Sobre o valor final da factura
 7.2.  12% Sobre o valor final da factura
 7.3.  15% Sobre o valor final da factura
 7.4.  10% Sobre produtos sem receita médica
 7.5.  Outra percentagem a definir pela empresa aderente ................................... .
8. Os dados informativos contidos no termo de adesão são confidenciais e de uso interno somente para o 
SNEBA.
9. A entidade aderente autoriza o SNEBA a fazer publicidade da sua empresa junto dos seus filiados, 
utilizando o logotipo da mesma e/ou fotografias que a são disponibilizadas no acto da assinatura do termo de 
adesão.
10. O SNEBA compromete-se a informar seus filiados através do site  e do Guia das www.sneba-angola.org
lojas aderentes, quais as lojas que podem usufruir de descontos, tal como outras informações.

OBS: As empresas são obrigadas a entregarem o logotipo.

Data: .........../........./...........    Assinatura..................................................................................................................................................................
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ADERENTE

Identificação Completa da Empresa

Morada

NIF Diário da República N.º

Certidão Comercial N.º

Telemóvel Fixo/

E-mail

Ramo / Actividade

http://www.sbena-angola.org
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