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Os campos que possuem asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
Produto
Identificar a qual Produto o Formulário se Refere
Dados Cadastrais da Empresa
Dados de Composição da Empresa
Dados do Associado 
Dados do Representante Legal
Contato Empresarial 
Tipo de Faturamento
Centralizado
A Ficha Nacional de Compensação (boleto) será gerada de forma única contendo as despesas de todos os cartões Corporativos American Express. 
Desejo permitir que os portadores do cartão se inscrevam no Programa Membership Rewards® by Livelo
O Programa Membership Rewards® by Livelo está disponível apenas para os cartões American Express® Corporate e American Express® Gold Corporate. É de responsabilidade de cada portador inscrever-se no programa após o recebimento de seu cartão.
Forma de Pagamento
Preencher o formulário 4025-148E - Débito Direto Empresa Soluções Coporativas.
Débito em Conta após o vencimento
Débito sobre o limite de crédito
Dados para Envio dos Cartões
Quem Recebe o Cartão/Senha?
Empresa deseja enviar o demonstrativo para o endereço do Portador?
Caso o cliente queira restringir o uso do Cartão em algum Ramo de Atividade, marque a opção com um “X”:
Ramo de Atividade
Declarações/Assinaturas Autorizadas
Declaro, para todos os fins de direito, que solicitei a emissão do(s) cartão(ões) de crédito indicado nesta proposta, em meu nome e no(s) nome(s) da(s) pessoa(s) acima relacionada(s), para serem utilizado(s) em conformidade com as cláusulas e condições estabelecidas no Regulamento da Utilização dos Cartões de Crédito Bradesco, o qual tive acesso, li, entendi e concordei com todas as suas cláusulas e condições, cuja cópia está disponível nas agências do Banco Bradesco S.A. e no site banco.bradesco, e que me será enviada uma cópia do referido Regulamento no endereço eletrônico por mim informado. A) Haverá pagamento por parte da Empresa/Associado, tarifa anual de emissão/manutenção vigente à época, cujo valor constará no quadro de tarifas nas agências do Banco Bradesco S.A. B) Será facultado a mim(nós) o direito de, no prazo de 7 (sete) dias úteis a contar do recebimento do(s) cartão(ões), desistir(mos) da adesão, manifestando-me(nos) por escrito e restituindo o(s) Cartão(ões) devidamente inutilizado(s). C) O Banco se compromete a acolher o pedido de cancelamento do produto ou serviço no mesmo canal utilizado para contratação deste Termo de Adesão. Autorizamos esse Banco, por seus prepostos, a consultar as informações consolidadas sobre o montante dos débitos e coobrigações, prestadas por instituições Financeiras, existentes em nome desta Empresa, no Sistema de Central de Risco do Banco Central do Brasil.
Reconheço que ao aderir a esta proposta e optar pelo pagamento das despesas mediante débito automático em minha conta-corrente indicada no presente instrumento, concordo e autorizo expressamente, o Banco Bradesco S.A., a efetuar o débito das despesas no tempo e no modo determinado no Regulamento de Utilização dos Cartões de Crédito Bradesco, inclusive sobre o valor sobre o limite de crédito mantido na respectiva conta, se houver, conforme opção por mim livremente assinalada na presente proposta.
Autorizo ainda, o Banco Bradesco S.A., a realizar débitos em minha conta-corrente, decorrentes de minhas despesas que eventualmente estejam vencidas, inclusive por meio de débitos parciais, conforme opção por mim livremente assinalada na presente proposta.
Tenho ciência e concordo que as autorizações para débitos em conta por mim concedidas, ao Banco Bradesco S.A., vigorarão por prazo indeterminado. 
Eventuais dados pessoais tratados neste documento serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018). 
Declaro que a presente proposta para emissão do(s) Cartão(ões) é por mim formulada por livre e espontânea vontade, por ser de meu exclusivo interesse, sem estar vinculada a qualquer outro produto e/ou operação, disponibilizada pelo Banco Bradesco S.A. aos seus clientes e usuários de seus serviços. A aprovação desta proposta está sujeita a análise do Banco Bradesco S.A. 
As assinaturas autorizadas devem ser de sócios ou diretores com poderes para assinar pela empresa e idênticas às do Contrato Social ou Procuração.
Local: _______________________________________ Data:  _____________
Fone Fácil Bradesco Consultas, Informações e Serviços Transacionais. Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022 Demais Localidades: 0800 570 0022 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383 Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099 Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 09h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
Assinatura do Gerente ou, na sua ausência, substituto imediato sob carimbo
Assinatura do Gerente ou, na sua ausência, substituto imediato sob carimbo
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is
Preenchimento Exclusivo pelo Bradesco
Crédito Aprovado?
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