
FICHA DE SÓCIO

Nome 

Morada

Localidade Código Postal

Data Nascimento

Telefone

Cartão Cidadão / BI Contribuinte

Email

Redes sociais

Observações

Formação Académica

Profissão

Número de Sócio

Data de emissão

pagamento de quotas

AUTORIZAÇÃO para transmissão de dados pessoais (l67/98, l41/2004 e dl7/2004)

Opõe-se à transmissão a terceiros dos seus dados pessoais constantes deste Formulário para as finalidades seguidamente indicadas?

   A. A qualquer outra en�dade para fins de comunicação e de marke�ng?

   B. A qualquer en�dade para efeitos de publicidade de listas e prestação de serviços de informações? Não autorizoAutorizo

Não autorizoAutorizo

Tomei conhecimento dos estatutos e regulamento interno do Clube de Rugby São Miguel os quais me comprometo a cumprir, sob o risco de, em caso 
contrário, poder ser cancelada esta inscrição, sem direito a reembolso de qualquer valor. Compete à direcção do Clube de Rugby São Miguel decidir 
sob este assunto.

Assinatura 

ESTATUTOS E REGULAMENTO INTERNO

outras informações

Deve efectuar uma transferência bancária no valor de 60€ (valor anual) para o NIB abaixo indicado....

NIB

... e enviar esta ficha e o comprova�vo da transferência bancária para o seguinte e-mail: administra�vo@crsm.pt

Se não quiser fazer um pagamento anual e preferir um pagamento mensal de (12 x 5€)  deve preencher a ficha em anexo de
autorização de débito directo.
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Nome

Contacto 
Telefónico Email

Assinatura do �tular da contaData

Autorizo que a EASYPAY - Sistemas de pagamentos debite na minha conta bancária, pelo valor, número 
de pagamentos e pela periodicidade acima referidos.
O primeiro débito será realizado no prazo de 7 dias úteis e os restantes no quarto dia ú�l de cada mês.

En�dade clube de rugby são miguel CIN 1032

Sócio nº

 NIB

banco

balcão

conta nº

 valor € ,

número de transferências periodicidade

entregue na secretaria ou envie para o seguinte e-mail: administra�vo@crsm.pt
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