Termo de Troca de Titularidade da
Conta Gerencianet
a) Gerencianet Pagamentos do Brasil LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ
09.089.356/0001-18, doravante denominada Gerencianet, responsável pela Conta Gerencianet de que trata
este Termo, serviço através do qual é possível ao titular o recebimento de cobranças, pagamento de contas,
realização e transferência financeiras e etc.;
b) ___________________________________________, portador do CPF nº
_______________________,
residente
e
domiciliado
na
____________________________________________,
nº
______,
complemento_________,
bairro
________________________,
cidade
_________________________, estado ___________________, doravante denominado
Atual Titular Responsável;
c) ___________________________________________, portador do CPF nº
_______________________,
residente
e
domiciliado
na
____________________________________________,
nº
______,
complemento_________,
bairro
________________________,
cidade
_________________________, estado ___________________, doravante denominado
Novo Titular Responsável;
Eu, Atual Titular Responsável pela(s) Conta(s) Gerencianet vinculadas(s) à pessoa jurídica Razão Social
________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_________________, declaro estar ciente da imprescindibilidade do envio dos documentos listados
abaixo, pelos Correios, para o endereço Caixa Postal 1, Ouro Preto, CEP 35.400-970, como também
declaro que todos os documentos e informações neles contidas são verdadeiras e de minha inteira
responsabilidade.
• O presente termo devidamente preenchido e assinado com firma reconhecida em cartório;
• Cópias autenticadas dos documentos (RG e CPF) do atual e do novo titular da Conta Gerencianet de que trata este Termo;
• Cópia do comprovante de residência do sócio administrador da empresa, juntamente com o comprovante de residência do antigo responsável
cadastrado na conta Gerencianet;
• Cópia autenticada do contrato social atualizado. Em caso de óbito, a assinatura do antigo titular deve ser substituída por uma cópia
autenticada do atestado de óbito.

________________________
Atual Titular Responsável

________________________
Novo Titular Responsável

Firmo reconhecido em cartório

Firmo reconhecido em cartório

E autorizo a Gerencianet a realizar a transferência de titularidade da(s) Conta(s) Gerencianet acima mencionada(s), de minha titularidade, para o
Novo Titular Responsável, por motivos de transição da propriedade/controle dos ns vinculados à Conta Gerencianet
0800 941 2343
Capitais e regiões metropolitanas - 4000 1234
São Paulo e região - (11) 2394 2208
gerencianet.com.br

