Circular 51/2018
DIREÇÃO 51

federação do sector financeiro

18 de julho de 2018

PELO SÉTIMO ANO CONSECUTIVO,
O SBN VAI AJUDÁ-LO NA COMPRA DE LIVROS ESCOLARES,
PARA OS SEUS FILHOS E/OU NETOS
Se é sócio do SBN e tem filhos e/ou netos com
idades escolares entre o 1º e 12º ano, o seu Sindicato ajudá-lo-á na compra de livros e auxiliares
escolares com facilidades de pagamento e sem
cobrança de despesas de fracionamento.
Com a parceria efetuada com a conceituada empresa
livreira Porto Editora, usufruirão ainda de um
desconto de 6% sobre o preço de venda ao público.
Se está interessado, faça já a sua inscrição preenchendo pormenorizadamente o questionário no verso
desta Circular, para que os serviços do SBN possam
efetuar corretamente e com a maior rapidez possível a
sua encomenda, a fim de no conforto da sua casa, no
emprego, ou diretamente na Porto Editora, possa levantar todos os livros sem as normais
perdas de tempo.
Tanto as inscrições como o respetivo pagamento deverão ser efetuados nas instalações
do SBN (SAG), na rua da Fábrica, 81 - 4050 - 151 Porto. Mais informações complementares podem ser obtidas através dos telefones: 223 398 805/09/17 ou do
email:sag@sbn.pt.
• Data de início de inscrição: .................................................................... Imediata
• Data limite de requisição para compra de livros ..... 14 de Setembro de 2018
O Regulamento para aquisição de livros escolares encontra-se devidamente expresso
no verso desta Circular.
Os respetivos boletins de inscrição poderão ser consultados no site do SBN
(sbn@sbn.pt) ou na SAG do SBN.

NOTA IMPORTANTE:
O Ministério da Educação disponibiliza gratuitamente manuais escolares aos
alunos do 1º ao 6º ano que frequentem estabelecimentos de ensino público
através do portal MEGA.
Saudações Sindicais
A DIREÇÃO

Regulamento de Acesso à Linha de Crédito
para compra de livros e manuais escolares

Beneficiários:
• Podem beneficiar do programa da linha de crédito de apoio a livros e manuais escolares do Sindicato dos
Bancários do Norte, todos os associados que tenham filhos e/ou netos com idade escolar do 1º ao 12º ano.
Inscrições:
• Todas as inscrições deverão dar entrada nos serviços do SBN (SAG), na rua da Fábrica, 81, 4050-151
Porto, com data limite até 14 de Setembro de 2018.
• No ato da inscrição o associado tem de preencher obrigatoriamente um questionário para lhe ser possível
recorrer à linha de crédito acima referida.
• Relativamente ao levantamento das encomendas na livraria, o associado deverá fazer-se acompanhar
de uma credencial que deverá estar carimbada pelo SBN a validar a autorização.
• Para que as encomendas possam ser entregues nas moradas de cada associado ou em morada diferente
da livraria na Praça Filipa de Lencastre, ao valor dos livros escolares acresce um custo de portes,
incluídos na linha de crédito que na tabela abaixo se discrimina:
Zona de entrega

Peso

Valor

até 05kg

4,96 €

Portugal

até 10kg

5,65 €

Continental

até 20kg

7,95 €

até 30kg

10,70 €

Pagamento:
Integral
• Numerário
• Cheque à ordem
• Transferência bancária
• Multibanco

Fracionado
• Débito direto (preenchimento obrigatório do Mod 234
disponível nos serviços do SBN)

Condições de Pagamento:
• Encomenda até 100 euros – 3 mensalidades consecutivas;
• Encomenda de 100 a 300 euros – 5 mensalidades consecutivas
• As prestações vencem ao dia 26 de cada mês ou dia úti’l seguinte.

Questionário obrigatório para candidatura de apoio a livros e auxiliares escolares
(Preencher todos os campos)
Requisitante/Dados de faturação
Nome
Morada completa:
Código Postal

Nº de sócio:
-

Localidade

Elementos do aluno
Nome
Nº Contribuinte:
Escola que frequenta:
MANUAIS: 

Grau de parentesco:
Ano letivo:
CAD. AT.: 

CD’S: 

CURSO:

No caso de se tratar de netos
Nome completo do pai:
Entidade patronal
Nome completo da mãe:
Entidade patronal

Profissão:
(comprovativo - recibo de vencimento ou declaração de entidade patronal)

Profissão:
(comprovativo - recibo de vencimento ou declaração de entidade patronal)

Obrigatória lista adotada pela escola em causa, com ano, área, e respetivos autores (Sem este elemento não é
de todo possível aos nossos serviços efetuar qualquer requisição).
Levantamento dos livros

 Porto Editora, Praça Filipa de Lencastre.
 Outra morada pretendida
Código Postal

 Morada da habitação completa (referir código postal completo)
-

Localidade

NOTA IMPORTANTE: • Não é permitida a entrega em apartados

Tomei conhecimento e estou de acordo com as condições propostas para a presente linha de crédito.
Assinatura do sócio conforme B.I / C.C.

