REGULAMENTO COBRANÇA ASSOCIADOS EMPRESAS DE DESIGN
2015

A ABEDESIGN – Associação Brasileira de Empresas de Design – informa seus
associados sobre o regulamento no sistema de cobrança de seus membros.
ITEM 1. Forma de Pagamento
O pagamento da primeira adesão pode ser feito mediante depósito bancário na
conta corrente da entidade. As demais cobranças serão feitas através de boleto
bancário.
ITEM 2. Envio de Cobrança
O boleto de cobrança é enviado aos seus membros por meio dos Correios. A
entidade envia aos seus associados um comunicado por email sobre o envio de
cobrança de sua taxa de associação.
ITEM 3. Vencimento
Os sócios mantenedores (empresas de design) têm o vencimento da contribuição
trimestral, conforme cronograma abaixo:
15 de janeiro / 15 de julho
ITEM 4. Atraso do pagamento
Após o vencimento da contribuição semestral ou anuidade, será aplicado
juros/mora de R$ 0,45 (Quarenta e cinco centavos de real) ao dia de atraso para
associado empresa de design.

ITEM 5. Recebimento de Cobrança
O associado que não constatar o recebimento do boleto de cobrança em até 5
dias antes do vencimento, deverá contatar o departamento financeiro da

ABEDESIGN para solicitar o envio por e-mail. Os custos de emissão de novo
boleto correrão por conta do associado. Em caso de prorrogação por mais de 10
dias do vencimento original, será reajustado o valor conforme item 4.
ITEM 6. Inadimplência
Na não quitação do boleto da semestralidade após 45 dias da data de vencimento,
a empresa será considerada excluída do quadro de associados da entidade, sendo
removido seu nome da lista de associadas no site www.abedesign.org.br, assim
como dos materiais promocionais.
Após este período a empresa poderá renovar sua associação na entidade
mediante o pagamento da taxa de adesão e contribuição trimestral ou anual
vigentes.
Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,
Departamento Financeiro
ABEDESIGN – Associação Brasileira de Empresas de Design
controladoria@abedesign.org.br
(11) 3067-6132

