ASSOCIADO
EMPRESARIAL

ASSOCIADO
CORPORATIVO

ASSOCIADO
PREMIUM

TÍTULO
PATRIMONIAL

sem pagamento de título
mensalidade R$ 150

sem pagamento de título
mensalidade R$ 180

sem pagamento de título
mensalidade R$ 210

Título: R$ 6.960,00
mensalidade R$ 290

Esse associado, necessariamente,
deverá estar vinculado a uma empresa,
cons tuída e inscrita no CNPJ.
As mensalidades serão cobradas via
boleto em nome da empresa.
A empresa poderá ou não descontar o
valor integral ou parcial do funcionário.
O “Associado Empresarial”, para ser
assinado entre as partes, descrevendo os
direitos e deveres regidos pelo Estatuto
Social e Regimento Interno do Clube.
Mínimo de 3 funcionários que tem que
comprovar vinculo com a empresa.

Esse associado, necessariamente,
deverá ser indicado por 2 associados,
que possuam Título Patrimonial e, ser
aprovado previamente pela diretoria.
O “Associado Corpora vo”, para ser
assinado entre as partes, descrevendo os
direitos e deveres regidos pelo Estatuto
Social e Regimento Interno do Clube.

O associado Premium Familiar,
necessariamente, deverá estar vinculado a
um associado com Título Patrimonial e,
ser aprovado previamente pela diretoria.
Nessa modalidade, o associado assinará
um contrato com validade de 2 anos (24
meses), renováveis por igual período.
Nesse vínculo, o associado adquire uma
dívida no total das parcelas
remanescentes, não protestáveis, mas,
con nua até o ﬁnal do contrato.
O “Associado Premium Familiar”, para ser
assinado entre as partes, descrevendo os
direitos e deveres regidos pelo Estatuto
Social e Regimento Interno do Clube.

Seguem todos os direitos e deveres regidos
pelo Estatuto Social e Regimento Interno.
Nessa modalidade, o associado poderá
indicar um Sócio Premium Familiar,
vinculado ao seu tulo, tendo como
bene cio a redução do valor pago nas
mensalidades vigentes. Esse valor será
destacado no boleto como boniﬁcação de
R$80,00. Perde-se esse bene cio com o
cancelamento ou inadimplência do tulo
vinculado, sendo avisado que tem prazo de
30 dias para indicar outro associado
Premium. Essa categoria são os únicos com
direito ao patrimônio do Country, assim
como voto em eleições e assembléias.

DEPENDENTES

DEPENDENTES

Para acrescentar dependentes, será
acrescido no valor da mensalidade:

Para acrescentar dependentes, será
acrescido no valor da mensalidade:

DEPENDENTES

DEPENDENTES

- Cônjuge: R$ 30,00,
- Filhos menores de 7 anos não pagam.
- Maiores de 8 anos: R$ 20,00 por ﬁlho.
- Nessa categoria não há possibilidade
de inclusão de pais e mães.

- Cônjuge: R$ 20,00,
- Filhos menores de 7 anos não pagam.
- Maiores de 8 anos: R$ 20,00 por ﬁlho.
- Nessa categoria não há possibilidade
de inclusão de pais e mães.

Poderá incluir cônjuge, ﬁlhos
solteiros, pai e mãe, sogro e sogra
sem pagamento adicional na
mensalidade. Limitado a tular
mais 4 pessoas, acima acrescimo
de 10% da mensalidade vigente.

Poderá incluir cônjuge, ﬁlhos
solteiros, pai e mãe, sogro e sogra
sem pagamento adicional na
mensalidade. Limitado a tular
mais 4 pessoas, acima acrescimo
de 10% da mensalidade vigente.

VISITANTES

VISITANTES

VISITANTES

VISITANTES

6 acessos por ano, limitado a
3 entradas para o mesmo visitante.
Após será cobrado R$30,00 por acesso,
R$ 60,00 por família conver dos 100% em
consumação nos bares do clube.

6 acessos por ano, limitado a
3 entradas para o mesmo visitante.
Após será cobrado R$30,00 por acesso,
R$ 60,00 por família conver dos 100% em
consumação nos bares do clube.

6 acessos por ano, limitado a
3 entradas para o mesmo visitante.
Após será cobrado R$30,00 por acesso,
R$ 60,00 por família conver dos 100% em
consumação nos bares do clube.

12 acessos por ano, limitado a
3 entradas para o mesmo visitante.
Após será cobrado R$30,00 por acesso,
R$ 60,00 por família conver dos 100% em
consumação nos bares do clube.

