
 

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE TITULAR E CO- TITULAR DA ASSOCIAÇÃO RCI. 

 

Para que possa ser realizada a alteração, por favor solicitamos que realize a impressão e preencha 

o seguinte formulário, após o preenchimento com os dados solicitados, os mesmos deverão ser 

enviados para o e-mail: sas@latam.rci.com   

  

Após recebimento do formulário, a resposta será informada no prazo aproximado de 72 horas 

úteis. 

 

1) Associação Número:  
 
ID______________ _____________  
 
 
 

2)  Por favor, informe com um X a opção desejada:  
 
A. □ Remoção do Co- titular Atual.  
B. □ Alteração do Co- titular Atual.  
c. □ Ingresso de um novo Co- titular.  
D. □ Alteração do titular Atual.  
 
Para todas as opções é obrigatória a assinatura de todas as partes envolvidas, titular 
ou co-titular que é desejado alterar ou realizar a remoção do mesmo.  
 

 

3)  Caso corresponda, por favor informe os dados do novo titular ou co-titular 
dependendo da sua solicitação e aceitação.  

 

Nomes e Sobrenomes: ________________________________________  

 
Telefones para contato:________________________________________  
 

E-mail: _____________________________________________________  

mailto:sas@latam.rci.com


 
Endereço residencial: _____________________________________  

Assinatura:______________________________________________  
 
 
 
Nome e Assinatura do Titular Atual, Aceitação:______________________________  

 
Nome e Assinatura do Co- titular Atual, Aceitação:_________________________  
 
 
Por favor enviar cópia dos documentos de identidade de cada um dos assinantes e verificar os 
diferentes motivos da alteração da titularidade que foi enviada via e-mail, onde poderá verificar a 
documentação adicional solicitada.  

 
Também poderá obter essa informação acessando o site da RCI: www.rci.com   

 

Esta carta é um formato de exemplo, a mesma poderá ser usada para indicar a remoção, 
alteração ou adicionar um titular ou co-titular da Assosiação. 

Para que este formato de formulário seja válido, lembre-se que deverá constar as assinaturas de 
todas as pessoas envolvidas. 

 

Se caso houver alguma dúvida referente ao preenchimento do formulário, por favor entre em 
contato via telefone, para assim se certificar de como aseguramos e usamos sua informação 
pessoal, também poderá acessar as nossas políticas/aviso de privacidade no site da RCI: 
www.rci.com  
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