Ao submeter esta proposta à Guanabara Card, declaro desde logo saber que: (I) sua aceitação não é obrigatória, (II) se não aceita, e desde que eu queira e solicite, terei conhecimento unicamente das
fontes cadastrais de acesso público utilizadas no sistema de pontuação do risco de concessão de crédito adotado pela Guanabara Card, (III) todos os documentos a ela anexados serão incinerados após
45 dias. Ademais, declaro que tomei conhecimento neste ato, do conteúdo do contrato do cartão de crédito, inclusive de suas taxas e tarifas. Estou ciente de que receberei no kit de entrega do Cartão
cópia do Sumário Executivo do CONTRATO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO GUANABARA, ABERTURA DE CRÉDITO E GESTÃO DE PAGAMENTOS, cuja versão atualizada sempre estará
disponível para conhecimento público no portal http://www.supermercadosguanabara.com.br.
Autorizo o envio e reconheço a notificação via SMS (mensagem de texto) corporativo, marketing, TTS (mensagem de voz) e correio eletrônico (e-mail) como forma de comunicação válida e eficaz para
recebimento de mensagens que derivem da relação contratual entre as partes. Responsabilizo-me pelas informações aqui prestadas e autorizo a confirmação das mesmas.

REQUISITOS PARA O CRÉDITO

6. Documentos Comprobatórios (Cont.)
1.

Renda Mínima



Um salário Mínimo Nacional

2.

Idade Mínima Titular/Adicional



Igual ou Superior a 18 anos.


Maior de 16 anos, numa das seguintes condições
comprovadas:

Emancipados.

Casados.

Possuir negócio próprio, com renda própria.

Possuir emprego público efetivo.

3.

Tempo de Emprego/Atividade


Deverá ter, no mínimo 6 meses de emprego ou
atividade atual;

Quando menos de 6 meses (atual), apresentar
comprovante do emprego ou atividade anterior;

4.

Referências Pessoais



Obrigatoriamente 2, com telefones fixos.



Assalariados não comissionados
Contra Cheque ou;
Declaração do Imposto de Renda.


-

Assalariados/Comissionados
Três últimos Contra Cheques ou;
Declaração do Imposto de Renda.


-

Aposentados/Pensionistas
Último Extrato de Pagamento ou;
Comprovante da Concessão do Benefício ou;
Declaração do Imposto de Renda.



Autônomos/Profissionais Liberais
Três Últimos Pagamentos ao INSS (GRI) ou;
Declaração do Imposto de Renda e ou
experiência de crédito (Faturas e carnês quitados).
-


-

5. Documentos Comprobatórios Originais)





-

De Identidade

De Renda


-

Taxista
Cartão do CIAT.
IPVA do Veículo.
Declaração de Imposto de Renda.
Carnê INSS ou experiência de crédito
Empregada Doméstica
CTPS atualizada.
Carnê INSS.


Carteira de Identidade expedida pelos institutos de
identificação legalmente reconhecidos (IFP, SSP,
Ministérios, etc.) ou;

Carteira dos Conselhos Regionais (CREA, OAB,
CRA, CRC, CRM, etc.) ou;

Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) ou;

Carteira de Habilitação ou;

Carteira Profissional.





Comprovante de Rendimento do cônjuge ou
companheiro, conforme sua situação profissional.
Certidão de Casamento ou;
Comprovantes de Identidade do casal ou
Se companheira, Certidão de Nascimento dos filhos.



De Residência

Contas de água, luz, telefone, IPTU, extratos e
carnês, neste caso somente quando emitidos por
financeiras, bancos rede de lojas conhecidas ou cartões de
crédito.

O documento deverá estar em nome do próprio,
dos pais ou do cônjuge. Não estando em nome do próprio,
deverá ser validado com a certidão de casamento ou com
o comprovante de identidade que demonstre o vínculo.

Ter sido emitido, no máximo, nos dois meses
imediatamente anteriores ao preenchimento da proposta,
exceto IPTU.

-

Proprietário de Imóveis
Contrato de Locação com firma reconhecida.
IPTU do imóvel locado.



Proprietário de Empresa

-

Contrato Social.
Declaração do Imposto de Renda.





Do Lar

CPF


CIC;

Carteira de Identidade, que tenha o número do
CPF ou;

Carteira de Habilitação, que tenha o número do
CPF.

