CADASTRO: PRODUTOR RURAL
Cond. Pagam:

( ) Boleto

( ) Antecipado

Limite Sugerido:

Nome:

Identidade:

Inscrição Produtor Rural:

CPF:

Endereço:
Bairro:
Email Responsável:
Email XML:
Telefone Fixo:
( )
Nome do Contato:
1Nome Contador
Email contabilidade:

Nº:
Cidade:

CEP:

Celular:
(
2Telefone: (

)
)

REFERÊNCIA COMERCIAL
FORNECEDORES

BANCO

TELEFONE EMPRESA

REFERÊNCIA BANCÁRIA
Nº AGÊNCIA
Nº CONTA

TELEFONE

OBSERVAÇÃO:
OBS: Faz-se necessário o cumprimento de todos os procedimentos abaixo para que o cadastro seja processado:
1. O cadastro deverá ser enviado para e-mail: cadastro@indepenet.com.br;
2. O prazo para liberação do cadastro é de 24 horas;
3. O TV não possui autorização para cadastrar novos clientes;
4. Preencher todos os campos da ficha cadastral manualmente ou por digitação;
5. Caso a ficha cadastral seja preenchida manualmente o vendedor deverá:
i.
Escrever com letra legível; Scanear ou fotografar com alta resolução, enquadramento alinhado e visível.
6. É obrigatório o envio dos seguintes documentos:
a. 1 referência bancária;
b. 5 referências comerciais dos últimos 60 dias;
i.
Caso as referências comerciais citadas não forneçam informações, substituir por boleto bancário com recibo de pagamento dos últimos 60 dias. Não
serão aceitas contas de água, energia e telefone.
c. 4 fotos da propriedade cadastrada sendo:
i.
2 fotos das laterais (1 esquerda e 1 direita); 1 foto da fachada principal; 1 foto da parte interna .
d.Cópia da Identidade;
e.Cópia do CPF;
f. Cópia da inscrição produtor rural;
g.Cópia do comprovante de endereço (água,luz e/ou telefone);
h. E-mail do titular;
i. E-mail para Enio XML;
f. Telefones para contatos sendo:
- 1 número fixo obrigatório, caso o estabelecimento não possua poderá ser de casa ou familiares do responsável pelo estabelecimento;
1 número móvel do responsável pelo estabelecimento; 1 outro número fixo ou móvel fornecido pelo cliente.
g. E-mail do contador responsável pelo estabelecimento;
h. Telefone do contador responsável pelo estabelecimento.
7. As empresas citadas não fornecem referências comerciais: ANNEL; ANTONIO AUTO PEÇAS; BEL LUB; CAR CENTRAL; COCA COLA; DPK; FMV; FURAÇÃO; LM
MOTO PEÇAS; MGE-SEARA; PIANA; PIF PAF; ROLES; SETORI; SK; TIRADENTES; TUDO BOM; TUPPER; VPI; WHURT;
8. A qualidade dos scaneamentos ou fotos das informações deverão ser feitas em alta resolução, enquadramento alinhado e visível.

