AABB SÃO PAULO COM 50% DE DESCONTO PARA FUNCIONÁRIOS DO BB
Os funcionários do Banco do Brasil na ativa e aposentados que se associarem à AABB São Paulo terão
50% de desconto no valor da mensalidade pelo período de 12 meses. A promoção é válida apenas
para funcionários do BB que nunca se filiaram ao Clube.
Essa é a sua chance para aproveitar toda a infraestrutura de lazer, esportes e eventos que a AABB
São Paulo oferece à família Banco do Brasil.
Planos com desconto por 12 meses para Funcionários do BB:
Taxa de Admissão: isenta
Plano Individual – Mensalidade com 50% de desconto: R$ 57,00
Plano Familiar* – Mensalidade com 50% de desconto: R$ 85,00
Plano Familiar com credenciamento: é possível o funcionário do BB incluir um único credenciado,
independente do parentesco ou idade; para esse 1º credenciamento é cobrada uma taxa de pesquisa
cadastral no valor de R$ 33,00. A mensalidade será a promocional: R$ 85,00.
* Dependentes no Plano Familiar: cônjuge, filhos e dependentes legalmente reconhecidos até a idade
limite de 29 anos.
Informações gerais da Promoção:
-

promoção

por

tempo

limitado,

aprovada

pelo

Conselho

Deliberativo

em

20/10/2012.

- funcionários do BB na ativa ou aposentados que já são ou foram associados não podem participar da
promoção.
- o desconto de 50% refere-se às mensalidades nos 12 primeiros meses de cobrança; a partir do 13º
mês, a mensalidade será cobrada de forma integral.
- somente em setembro de cada ano as mensalidades da AABB são reajustadas; portanto, a partir de
setembro o desconto de 50% incidirá sobre o novo valor a ser cobrado.
- não existe contrato de fidelidade ou multa em caso de cancelamento, que pode ser feito até o dia 25
de cada mês anterior à cobrança da mensalidade.
- o pagamento da mensalidade é via débito em conta do BB, no dia 20 de cada mês.
A adesão à AABB São Paulo pode ser efetuada na Secretaria Geral (Sede Sul) ou na Unidade
Cantareira, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
- Cópia da Carteira Funcional (frente e verso)
- Cópia de hollerith ou da Carteira de Trabalho
- Cópia do RG e do CPF do(a) funcionário(a) e do cônjuge
- Cópia da Certidão de Casamento
- Cópia da Certidão de Nascimento ou RG dos filhos
- Comprovante de endereço em nome do titular
- 01 foto do titular e de cada dependente (3x4 ou 2x2)
Para mais informações, entre em contato com a Secretaria Geral nos telefones 5511-9555 - ramais
2022 / 2023 (terça a sexta, das 11h às 20h; sábado e domingo, das 09h às 18h; feriado das 10h às 17h).
E-mail: secretaria@aabbsp.com.br
Se preferir, entre em contato com a Unidade Cantareira, no telefone 2995-2521(terça a domingo, das
09h às 17h). E-mail: cantareira@aabbsp.com.br

