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ANUIDADE 2021
Sensível à crise sanitária pela qual atravessa o país, a Diretoria decidiu manter os valores (anuidade
e joia) fixados em 2019, sendo nosso intuito assegurar a permanência e frequência do nosso quadro social,.
Portanto, estamos fazendo um grande esforço para manter as contas equilibradas, sem reajuste, desde 2019.
INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2021
1 - PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO.
VALOR BASE R$1.067,00 | A vista R$960,00 – (Desconto válido até dia 30/04/2021)
Opções de parcelamento no boleto:
3x R$320,00 | 5x R$192,00

|

10x R$96,00

EXEMPLO: Para efetuar o pagamento parcelado em 10 vezes, informe em Descontos/Abatimentos
(indicado pela seta número 1), o valor constante ao lado de sua opção de parcelamento (R$864,00), de
forma automática constará no campo "valor cobrado" (indicado pela seta número 2), o valor (R$96,00)
referente a primeira parcela de sua anuidade, não havendo necessidade de preencher qualquer outro campo
no boleto.

O IAB enviará mensalmente, para seu endereço os boletos, na hipótese de pagamento parcelado.
2 - PAGAMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO NA TESOURARIA, inclusive
para pagamento parcelado.
Enquanto perdurar a pandemia o funcionário Flávio, da Tesouraria, está comparecendo à sede, todas
às terças feiras, das 10h às 16h
3 - PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, apenas no CASO DE PAGAMENTO da
ANUIDADE À VISTA, com desconto
Basta depositar na conta do Bradesco – 0237, Agência 0469, conta corrente 189-9, CNPJ
34.075.812/0001-18 e enviar o comprovante para o whatsapp 21 96525-0312 ou por e-mail para o seguinte
endereço eletrônico tesouraria@iabnacional.org.br
Para que o IAB possa honrar os seus compromissos financeiros e levar a bom termo as relevantes
tarefas que lhe são confiadas, apelamos no sentido de que os associados e associadas não deixem de pagar
pontualmente a anuidade, da forma que melhor lhes convier, observadas as alternativas acima.
Qualquer necessidade de esclarecimento entre em contato pelos telefones (21) 2240-3173 (opção 4
- Financeiro), (21) 96525-0312 ou ainda pelo e-mail tesouraria@iabnacional.org.br
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