
Data: 22/10/2020

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CARTÕES
(*Esta declaração deve ser assinada e arquivada no Rh da empresa.)

 
          As pessoas, abaixo relacionadas, declaram ter recebido o cartão MULTI BENEFICIOS, de propriedade da COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., inscrita no CNPJ Nº 05.938.780/0001-39, localizada

na torre norte do edifício Átrium Centro Empresarial, na Avenida Pedro Taques nº 294, 6º Andar - Zona 03, CEP: 87030-008 na cidade de Maringá, estado do Paraná, juntamente com a senha individual e a carta de boas-vindas

em envelope nominal lacrado, contendo as orientações de utilização do cartão.

          As mesmas pessoas declaram ainda que, autorizam o desconto em folha de pagamento dos valores de compras realizadas com o referido cartão, pois este tem como característica ser um cartão de adiantamento salarial.

          Autorizam expressamente que as informações sobre utilização e saldo do respectivo  CARTÃO COOPER CARD MULTI BENEFÍCIOS poderão ser divulgadas pela COOPER CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES

LTDA. para a empregadora.

     Este cartão tem como característica ser um benefício cedido ao funcionário/associado pelo empregador/associação/sindicato. Mesmo possuindo essa característica, o cartão pode ser bloqueado a qualquer momento e cabe

ao empregador/associação/sindicato informar os motivos aos usuários do cartão.

         Podem ocorrer os seguintes motivos de bloqueios:

- Rescisão do contrato de trabalho;

- Por solicitação do empregador/associação/sindicato;

- Rescisão do contrato de prestação de serviço firmando entre a Cooper Card e o empregador/associação/sindicato;

- Quando o empregador/associação/sindicato deixar de cumprir com suas obrigações contratuais, como por exemplo o não pagamento das faturas em seus respectivos vencimentos;

- Perda / Roubo / Quebra / Falha de impressão.

Nome da Empresa (Cliente): Teste Portal Lojista

Número do Contrato: 227386	  Gestor do contrato: A/C Gabriel

Endereço de entrega: Pedro Taques, 294 -  - Zona 03 - CEP: 87030000 - MARINGA - PR

Número do Lote: 381643 

Página - 1

Total de cartões: 1

CARTÃO CPF TITULAR USUÁRIO CELULAR ASSINATURA DATA

(T) 6280 34XX XXXX 9827 21752529065 Gabriel Teste Multi Saldo Gabriel Teste Multi Saldo _______________ _______________    /      /


