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Prezado (a) Sócio (a), 
 
O Jockey Club Brasileiro informa que desde 01 de dezembro de 2010 disponibiliza ao quadro social 
o débito automático em conta corrente das Taxas de Manutenção e Estacionamento. Os 
interessados devem cumprir as regras abaixo: 
   

1. Possuir conta ativa no BANCO ITAÚ e ser titular da mesma; 
2. Imprimir o formulário abaixo, preencher, assinar e escanear para envio por e-mail para: 

secretariasede@jcb.com.br. Obs.: O formulário só possui validade mediante assinatura. 
3. De posse do formulário assinado, a Secretaria Geral efetuará a inserção da opção no 

sistema Multiclubes; 
4. No início do mês seguinte ao da adesão, o arquivo com todos os débitos automáticos será 

enviado ao banco Itaú; 
5. O sócio deverá efetuar a confirmação de autorização do débito em conta corrente a ser 

realizado de forma eletrônica nos canais do BANCO ITAU (app, site, banco), a partir do 
dia 10 do mês seguinte da solicitação; 

6. Atentar que a autorização nos canais do banco Itaú poderá ser permanente (autoriza 
todos os débitos provenientes de determinada empresa) ou específica (autoriza um débito 
específico e todo mês deverá autorizar nos canais do banco Itaú); 

7. O sócio deverá informar à Secretaria Geral Sede da execução do procedimento de 
confirmação descrito no item 5 acima; 

 
Para a efetivação da operação de débito automático, o BANCO ITAU somente processará os 
débitos cujas autorizações tenham sido efetuadas através dos canais do banco com no mínimo 05 
(cinco) dias uteis da data prevista para débito.  
 
Obs.: O pagamento do estacionamento Sede Centro antecipado é pago somente no boleto. O 
estacionamento rotativo é cobrado no boleto da taxa de manutenção. 

 

Autorização para débito automático em conta corrente 
 
Autorizo o débito automático na conta corrente abaixo especificada, dos valores devidos. Comprometo-me 
a manter saldo suficiente e disponível na citada conta corrente, para suportar o débito dos referidos valores 
na data do respectivo vencimento, último dia útil de cada mês. No caso de alteração de conta ou solicitação 
de exclusão, ou mudança de e-mail, favor informar à Secretaria Geral Sede. 
 
 
NOME DO SÓCIO TITULAR:  _______________________________________________________ 
 
MATRÍCULA:  ___________________    CPF do Sócio:  __________________________________ 
 
E-mail principal: ____________________________________ 
 
BANCO: ITAÚ S/A. (341) Agência: ___________    Descrição da Agência (localização): ___________________     
 
Conta Corrente:  ___________________    Data da solicitação: ____/____/________ 
                                                                               

 
____________________________________________________ 

Assinatura do sócio 
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