
SÓCIO Nº  _________________ 

Ao Banco 

 solicita que por débito 

  seja transferida de 1 a 20 de cada mês, 

Declaração

O Ordenador 

(Primeiro titular da conta) 

na sua conta, IBAN

a quantia de *          €  para a conta e nas condições abaixo indicadas. 

A importância indicada sofrerá alterações anualmente, devido a negociações contratuais, pelo que autoriza desde já que o Banco 

aceite as importâncias que o Sindicato indicar, sem que haja necessidade da sua confirmação.             *quota = 1% do venc. base x 14 / 12 

Beneficiário: Sindicato das Ind. Eléctricas do Sul e Ilhas IBAN

Data /  / Assinatura 

Nome Completo 

BI / CC NIF Naturalidade

Data de nascimento         /       / Habilitações 

Morada 

Código postal     Localidade Telefone 

Correio electrónico 

Empresa  Local de trabalho 

Admissão      /      /  Vencimento base 

 Data       /  /  Assinatura 

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS ELÉCTRICAS DO SUL E ILHAS

Av. Almirante Reis, 74 G, 4º, 1150-020 Lisboa. Tlf. 218 161 590, Fax 218 161 639 
siesi@siesi.pt / www.siesi.pt  

Foto 

Balcão

Quota sin
 
 dical = 1% do vencimento base x 14 / 12. Escolha uma das seguintes formas de pagamento: 

Os dados recolhidos destinam-se a uso exclusivo do Sindicato. Os titulares têm direito de acesso, rectificação e oposição, nos termos da lei. 

CARTÃO DE SÓCIO ______    
CARTA DE ELECTRICISTA ______   
Categorias__________________________   
Especialidades ______________________  
Aprovada em Reunião ____ / ____ /_____

ADMISSÃO SÓCIO ____  CARTA DE ELECTRICISTA ____  READMISSÃO ____  2ª VIA  ____

Sede

Categoria profissional 

 Documentos Recebidos  ____ / ____ / ____   

 Fotografias ______   

 Certificados ______   

 Declarações ______  

 Cartão de Cidadão ______

FORMA DE ENTREGA

 Entregue em            ____ / ____ / _____  

 Ao próprio ______ Ao Delegado ______   

 Guia de recepção nº _______ / _______  

 O Responsável ____________________
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