
Os emails trocados durante o procedimento de credenciamento online serão arquivados para fins de prova da aceitação e anuência destas 
condições. 

 

 
FICHA CADASTRAL E TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE AF ILIAÇÃO AO SISTEMA SIA 

CARD (GRUPOSIANET) DE CARTÃO DE CRÉDITO 
 

SIA CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ., sociedade empresária estabelecida na Avenida 
Fernando Arens, n.º 227, 1.º andar, centro, Artur Nogueira, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.º 
11.226.796/0001-11, doravante designado “SIA CARD (GRUPOSIANET) ” 
 

DADOS CADASTRAIS DO CREDENCIADO  
CREDENCIADO: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

 

CNPJ/CPF DO CREDENCIADO: 

IE/RG DO CREDENCIADO: 

REPRESENTANTE LEGAL DO CREDENCIADO: 

RG E CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 

TELEFONES:                                                           EMAIL: 

 

TARIFAS E TAXAS:  
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: 

SISTEMA DE CAPTURA DE DADOS (MEIO DE VENDA): 

DATA DE PAGAMENTO: 

DOMICÍLIO BANCÁRIO: (   ) POUPANÇA (   ) CONTA CORRENTE 

FAVORECIDO DA CONTA INDICADA / CPF OU CNPJ DO FAVORECIDO 
 

 
BANCO/AGÊNCIA/CONTA 

O CREDENCIADO  acima qualificado, neste ato, adere às cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de 
Afiliação ao Sistema Sia Card (GRUPOSIANET) de Cartão de Crédito, que acha-se protocolado no Cartório de 
Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos da Comarca de Mogi Mirim-SP,sob o n.° 53131, 
registrado, digitalizado e microfilmado sob n.º 63434 em, 16 de dezembro de 2015. Para credenciamento feito 
através de portal online, email, telefone, ou qualquer outro meio que não seja presencial, o CREDENCIADO  
tem ciência de que após a instalação do sistema de captura de dados (meio de venda) terá 15 (quinze) dias para 
entregar à SIA CARD (GRUPOSIANET)  o referido termo devidamente assinado e com firma reconhecida. A 
não entrega do termo de adesão no prazo acima, implicará o bloqueio dos recebíveis do CREDENCIADO , que 
serão liberados após a regularização documental e cadastral. 
Os dados acima são de inteira responsabilidade do CREDENCIADO , que os forneceu e conferiu. Em caso de 
divergência nos dados bancários, o processo de retorno bancário (DOC ou TED) pode demorar até 48 horas. 
Neste ato, o CREDENCIADO  se declara ciente do conteúdo do Anexo III – Do Procedimento de Assinatura 
e Conferência dos Tickets de Transações e Diferenciação de Preços, que faz parte integrante do contrato de 
filiação ao sistema Sia Card de Cartão de Crédito, bem como se compromete a entregar uma via do referido 
anexo devidamente assinada. 
 

Artur Nogueira-SP, ______ de _____________ de ______ . 
 
________________________________________ __________________________________________ 
CREDENCIADO     SIA CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO L TDA . 


