DECLARAÇÃO DE PEDIDO DO CARTÃO DROGA RAIA
Eu,
______________________________________________________,
RS
_______________________, filiado (a) ao SINDICATO DOS SERVIDORES DA
SECRETARIA DA FAZENDA DE SÃO PAULO – SINDFESP, desejo o recebimento do
cartão magnético personalizado Raia Benefício Farmácia.
O SINDFESP declara que a partir de 25/09/2012 será migrado todos que
possuem cartão do convênio Farma Ponte para Droga Raia, sendo que neste
caso o cartão magnético personalizado Raia Benefício Farmácia, será
entregue apenas com autorização do filiado, e ficará inutilizado o uso
do Cartão Farma Ponte.
Declaro de livre e espontâneidade que estou ciente:
1. Único benefício a trabalhar o conceito de custo zero permanente.
Tanto o SINDFESP como o beneficiário não arcam com taxas de
administração ou manutenção do benefício em momento algum.
2. O benefício Raia permite que os filiados do SINDFESP adquiram
produtos farmacêuticos com economia. Através dele, o filiado,
servidor da Secretaria da Fazenda obtém descontos garantidos em todos
os medicamentos, inclusive genéricos, além de produtos de higiene
pessoal, perfumaria e beleza;
3. O cartão Raia Benefício Farmácia para filiados do SINDFESP,terá
todas as compras processadas e controladas para posterior débito em
folha de pagamento,sendo que as compras do mês, serão descontadas em
40 dias após fechamento do mês;
4. O limite de compras estabelecido no valor de até
R$ 200,00
(duzento reais);
5. Caso esteja com alguma inadinplencia com relação ao pagamento do
produtos que comprei através do Cartão Droga Raia será suspenso o uso
e somente será liberado o cartão após pagamento;
6. Caso solicite a desfiliação do SINDFESP,
não será processada a
exclusão do rol de filiados se houver débito a ser quitado no cartão
Raia Benefício Farmácia;
7. Para sua total segurança é obrigatoria apresentar o Cartão Raia
juntamente com o RG na rede da Droga Raia;
8. Para a primeira compra na Rede Droga Raia, será solicitado do
beneficiário um cadastro para sua segurança;
9. Droga Raia juntamente em parceria com SINDFESP tema mais ampla
gama de modalidades de atendimento para atender as especificidades,
visando soluções abrangentes para a mais completa cobertura, desde
atendimento em lojas, entregas domiciliares e especiais, logo para
uso do cartão Raia Convênio basta se dirigir a qualquer uma de nossas 411
filiais distribuídas pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;

10.
O cartão será entregue ao filiado após a assinatura deste
documento, contando com 10(dez) dias úteis em caso de correspondência.
11.
Autorizo o desconto das compras efetuadas no mês, por minha
pessoa, serão somadas e processadas no mês para desconto em folha.
________________________, ______/_______/ 2012.
Local
_____________________________________
Assinatura

FORMULÁRIO DE RECADASTRAMENTO DE FILIADO
PREENCHA ESTE FORMULÁRIO, IMPRIMA, E ENCAMINHE PARA O

SINDFESP

(ATRAVÉS DO CORREIO OU ESCANEADO POR E-MAIL)
Endereço para correspondência: SEDE - Av. São João 313, conjunto 14, Edifício
Seguradoras, Centro, São Paulo – Capital/SP – CEP: 01035-905
E-mail para documentos escaneados: dir.executiva@sindfesp.org.br
(
) ATIVO (A)
(
) APOSENTADO(A)
(
) ALTERAÇÃO DE CADASTRADO
(
) PENSIONISTA
(
) SÓCIO USUÁRIO

Nome do Servidor:
Naturalidade:
Dt. Nascimento:
CPF:
RG:
RS:
Nome do Pai:
Nome da Mãe:
End. Res.:
Nº
Bairro:
CEP:
Cidade:
Fone Res.:
Cel.:
Rec.:
E-mail comercial:
E-mail particular:
Banco:
Ag.:
C/C:
Nome do Pensionista:
Naturalidade:
Dt. Nascimento:
CPF:
RG:
Nome do Cargo (Atual):
(
) Efetivo
(
) Lei 500
(
) Comissão (
)Universal
(
) outro ___________
Nome do Cargo de Origem:
Local de Exercício:
Andar:
Compl.
Fone:
Fax:
End.:
n.º:
Complemento:
Bairro:
CEP:
Cidade:
Dependentes: /Nomes
Parentescos
1234OBSERVAÇÕES: ( ) optei pelo cartão Droga Raia
(
) não optei pelo cartão Droga Raia, estou apenas atualizando
meus dados.
Local:____________, ___de

__________ de 20___.

Assinatura do Filiado

