Sócio n.º ________

Ficha de Inscrição (Admissão)

Rua Samora Machel – Parque José Afonso
Edifício HACETS
2835-158 Baixa da Banheira

Nome:
Morada:
Localidade:

Código Postal:

Telefones:

-

B. de Identidade n.º:

E-mail:

Deseja subscrever a

Newsletter do Clube?

Sim

Não

C. Fiscal n.º:

Não, já estou inscrito
Data de Nascimento:

/
(Dia)

Profissão:

/
(Mês)

(Ano)

Naturalidade:

Carta de Condução n.º:

Emitida em:

/
(Dia)

/
(Mês)

(Ano)

Pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres:
Viatura “A”:
Marca:
Matrícula:

Modelo:
-

-

Cor:

Ano:
Obs.:

Viatura “B”:
Marca:
Matrícula:

Modelo:
-

-

Cor:

Ano:
Obs.:

Viatura “C”:
Marca:
Matrícula:

Modelo:
-

-

Cor:

Ano:
Obs.:

Baixa da Banheira, ____ de ____________________ de _____
O Proponente,

O Inscrito,

A Direcção,

www.hacets.pt – 01Fev2016

 Rua Samora Machel, Parque José Afonso, Edifício HACETS, 2835-158 Baixa da Banheira (Portugal)
 934 450 863 / 934 365 519 / 938 809 456 -  geral@hacets.pt -  www.hacets.pt - NIPC: 505 091 283

Verso da Ficha de Inscrição: 01Fev2016

Condições à admissão de novos Sócios:
• Preenchimento integral da ficha de inscrição;
• 1 (uma) foto, tipo passe;
• Valor: 75,00 € (50,00 € de Jóia + 25,00 € de Quota Anual do ano em curso, em que se verifica a admissão como associado)
Nota: Aquele valor pode ser pago por cheque à ordem de “Histórico Automóvel Clube de Entre Tejo e Sado”, ou por transferência bancária,
neste último caso, o IBAN da conta do Clube é PT50 0036 0014 99100036137 48 (Montepio).
Em qualquer dos casos, o pagamento - cheque ou comprovativo da transferência bancária - deverá ser anexado ao processo de admissão, a
enviar para a sede do Clube: Rua Samora Machel, Parque José Afonso, Edifício HACETS, 2835-158 Baixa da Banheira, em carta normal
(Solicita-se a não utilização de carta registada para se evitar a deslocação à estação dos CTT, em horas fora do expediente normal do Clube).
Na eventualidade de pretender enviar via internet, digitalize o comprovativo da transferência bancária e bem assim, toda a documentação
abaixo indicada, incluindo a “Ficha de Inscrição”, para o e-mail do Clube: geral@hacets.pt
Após a recepção do processo, será emitido o respectivo recibo a enviar para a morada indicada na ficha de inscrição.
Pagamento da quota anual:
• De acordo com os Estatutos do Clube (Artigo 13.º) a quota é paga anualmente e antecipadamente, ou seja, a quota do ano seguinte vence-se
no dia 31 de Dezembro do ano anterior.
Se for proprietário de uma ou mais veículos históricos, juntar:
• 1 (uma) fotocópia do Bilhete de Identidade ou do Cartão do Cidadão (frente e verso);
• 1 (uma) fotocópia do Número de Contribuinte (na eventualidade de não ter o Cartão do Cidadão);
• 1 (uma) fotocópia da Carta de Condução (frente e verso);
• 1 (uma) fotocópia do Livrete do Veículo; a)
• 1 (uma) fotocópia do Título de Registo de Propriedade do veículo; a)
• 1 (uma) fotocópia do documento de Inspecção Periódica do veículo, devidamente actualizado;
• 2 (duas) fotografias a cores do veículo, de preferência a 45º com a horizontal (frente + retaguarda – veja o exemplo, em imagem, que se
segue).
a) Em sua substituição 1 (uma) fotocópia do Certificado de Matrícula (frente e verso)
Exemplo das fotografias e na respectiva posição, a enviar juntamente com o processo de inscrição (uma de cada):
Nota importante: a ficha de inscrição deverá ser
acompanhada das fotocópias da documentação supra
identificada e do comprovativo do talão do pagamento
(75,00 €)

Notas:
1. São aceites no Clube, de acordo com a regulamentação interna em vigor, todas as viaturas com 20 ou mais anos de idade que se apresentem no
seu estado original ou com extras de época e num estado de conservação irrepreensível.
Contactos:
Sede: Rua Samora Machel, Parque José Afonso,
Edifício HACETS
2835-158 Baixa da Banheira
E-mail: geral@hacets.pt
Telefones: 934 450 863 / 934 365 519 / 938 809 456

Atendimento:
Na sede do Clube: Todas as sextas-feiras, das 10 às 18H00;
Na Vila da Moita: Todos os 3.ºs domingos de cada mês, das 9 às 12H30, junto
ao Pavilhão Municipal de Exposições (Local do Encontro Mensal de Veículos
Clássicos e Antigos)

Site do clube: http://www.hacets.pt

