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Prezado(a) Cliente:

Agradecemos tê-lo(a) como cliente da Sankha FinancialCenter® – estamos garantindo sua 
satisfação com o curso presencial contratado.

Gostaríamos receber sua inscrição confirmada com três semanas de antecedência da data do início 
do curso e quanto mais antes o melhor, podendo usufruir-se da política de desconto sobre o valor.

Assim que recebermos sua ficha de inscrição, preenchida e assinada, entraremos em contato para 
confirmar recebimento.  Paralelamente pedimos a gentileza de entrar em contato por telefone ou 
Skype para confirmar recebimento da sua importante ficha de inscrição.

Após recebimento confirmado desta ficha de inscrição, logo em seguida entregaremos por e-mail 
os seguintes documentos do sistema da Sankha FinancialCenter® -

Ao Participante:   Carta de Confirmação com mapa do local

Ao Contato
Responsável:  Cópia da Carta de Confirmação entregue ao Participante;

e-mail de confirmação do processamento do pedido do cliente;
Cupom Fiscal eletrônico do sistema da Sankha FinancialCenter®;
Nota Fiscal eletrônica emitida pelo sistema da Prefeitura
do Município de SP;
Contato de Susan Sabir.

Lembramos que o Certificado de Conclusão, entregue no final do curso, valerá dentro do Programa 
de Certificação:

Saiba mais através deste link:

http://www.financialcenter.com.br/inst/inst.php?version=pt&pg=ct_sfc_certificationpgm

Nosso cursos somente poderão ser comprados através do website www.financialcenter.com.br e 
diretamente com Susan Sabir – não temos afiliações com nenhum outro portal Internet ou empresa.

Garantimos a sua satisfação – em todo e qualquer treinamento o cliente preencherá nosso 
formulário de avaliação no final do curso.

Obrigada por ser um cliente da Sankha FinancialCenter®!

Atenciosamente,

Susan Sabir
Diretora-Presidente/Professora
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Local do Treinamento:   
SANKHA® CENTRO DE TREINAMENTO
Sala Vista da Serra
Largo do Paissandu, 72 – 23o. Andar – entrada pelo cj. 2307
Edifício José Paulino Nogueira
Centro
São Paulo, S.P. CEP 01034-010

Dados do Fornecedor:
Sankha FinancialCenter Elaboração de Relatórios Ltda.
CNPJ:  06.220.105/0001-32      IE: isenta
URL: http://www.financialcenter.com.br

e-mail:  inscricoes@financialcenter.com.br

Skype nome: sankha.financialcenter

Facebook:  www.facebook.com/SankhaFinancialCenter

Política de Desconto:

PAGAMENTO RECEBIDO 60 dias antes da data do curso: R$ 100 desconto por 
inscrição
PAGAMENTO RECEBIDO 30 dias antes da data do curso: R$   50 desconto por 
inscrição
Programa-se de acordo para usufruir do desconto (será descontado na nota fiscal 
eletrônica emitida com antecedência).

Dados da Compra:

Dados do Curso Presencial:

Nome do curso presencial:   _____________________________________________

Data início do curso:   __________________________________________________
(Publicado no Cronograma do Centro de Treinamento www.financialcenter.com.br)

Outra data alternativa de sua preferência:  __________________________________
(sujeito à confirmação na agenda da Sankha® Centro de Treinamento)

Valor bruto à vista do Curso conforme publicado no website www.financialcenter.com.br:

 _____________________________________________
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Dados sobre a Inscrição no Curso Presencial:

A compra será feita em nome de Pessoa Jurídica (PJ) ou Pessoa Física (PF)? ______

Dados sobre o(a) Participante:

Nome do(a) Participante:   _______________________________________________

CPF:  _______________________________________________________________

Cargo:  ___________________________  Depto.  ____________________________

E-mail:  ______________________________________________________________

Telefone para contato:  __________________________________________________

Fax:  ________________________________________________________________

Dados sobre o(a) Contato Responsável (caso diferente do(a) Participante):

Nome do(a) Contato:   __________________________________________________

CPF:  _______________________________________________________________

Cargo:  ___________________________  Depto.  ____________________________
 
E-mail:  ______________________________________________________________

Telefone para contato:  __________________________________________________

Fax:  ________________________________________________________________

Dados sobre a Empresa:

CNPJ:  _______________________________________________________________

Razão Social:  _________________________________________________________

Endereço:  ____________________________________________________________

Cidade:  _____________________  Estado:  _____   CEP:  _____________________

Telefone:  ____________________________________________________________

Fax:  ________________________________________________________________

URL:  http://www._______________________________________________________
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Autorização:   Autorização para emissão de Nota Fiscal eletrônica através do sistema 
da Prefeitura do Município de São Paulo:

Eu,  _________________________________________________________________, 

portador do documento __________________________________________________  

autoriza a empresa Sankha FinancialCenter® emitir a nota fiscal eletrônica em nome de 

_______________________________  CNPJ/CPF:____________________________

pelo valor bruto de ______________ à vista, a ser pago dentro de 7 ddl (ou de acordo 
com a política de crédito da empresa Sankha FinancialCenter) através de depósito em 
conta corrente PJ ou boleto bancário, a partir da data da inscrição escrita nesta ficha de 
inscrição. Estou ciente de que poderá ser aplicado um desconto sobre o valor bruto no 
caso de pagamento recebido com antecedência conforme a política de desconto. 

Declaro ter lido as informações no Central de Informações da Sankha® Centro de 
Treinamento, publicado neste link:

http://www.financialcenter.com.br/inst/inst.php?version=pt&pg=normas

Declaro estar ciente de que não há cancelamento desta inscrição e, no caso de 
reagendamento necessitado pelo cliente, além do pagamento da nota fiscal haverá uma 
taxa administrativa de R$300 cobrado adicionalmente.

Nome do(a) Responsável:  _______________________________________________

Carimbo da Empresa:   __________________________________________________

Data:  ________________________________________________________________

(Sua autorização em formato digital nesta ficha de inscrição valerá da mesma forma 
como no original, seja em formato .pdf, escaneado, enviado por e-mail ou pelo Skype ou 
carregado pela página Facebook da SankhaFinancialCenter.)

DEVOLUÇÃO DESTA FICHA DE INSCRIÇÃO PREENCHIDA:

Por e-mail (em arquivo pdf) para:  inscricoes@financialcenter.com.br

Pelo Skype nome:  sankha.financialcenter

Pelo Facebook:   www.facebook.com/SankhaFinancialCenter

A/C:  Susan Sabir
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