
Materiais de Construção Residencial e Comercial

Observação ao aplicante

Envie esta aplicação para: Kamco Supply Corp. • 181 New Boston Street • Woburn, MA 01801

Informação da empresa

Informações de carta de fiança

Informações Pessoais

181 New Boston Street
Woburn, MA 01801
Telefone principal: 781-938-0909
Departamento de crédito: 781-938-3556
Fax: 781- 935-3376

Aplicação 
de crédito

          É necessário que você preencha e assine as seguintes seções na íntegra antes de sua aplicação poder ser processa-
da: Garantia pessoal da conta bancária, autorização do banco e Confirmação de Recebimento das condições de venda e de 
pagamentos.

Nome da empresa

Endereço Endereço de email

Cidade / Estado / CEP

Endereço de correo electrónico Telefone celular

Endereço

Número de Telefone

(          )

(          )

(          ) (          )

(          )

(          ) (          )

Tipo de empresa

Como você ficou sabendo da Kamco?

Número da autorização de revenda (ANEXAR CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE 
IMPOSTO)

Empresa anterior (se a empresa atual tem menos de dois anos ou se já comprou da Kamco sob um nome diferente)

¿A sua empresa tem carta de fiança?                Sim             Não

Nome da empresa fiadora

Endereço da empresa fiadora

Proprietários (se o candidato é uma sociedade de unico dono) ou diretores (se o candidato é uma corporação)

     Nome do aplicante

     Nome do aplicante

Endereço residencial

Endereço residencial

Título

Título

Número da carteira de motorista

Número da carteira de motorista

Telefone fixo

Telefone fixo

Valor do imóvel

Valor do imóvel

Número do Seguro Social

Número do Seguro Social

Data de nascimento

Data de nascimento

Valor da hipoteca (mortgate):

Valor da hipoteca (mortgate):

Produtos que você vai comprar da Kamco

Extrato Mensal necessário 
Sim         Não

Você é proprietário de sua casa?
 Sim              Não

Você é proprietário de sua casa?
 Sim              Não

Autorização de compra necessário  
Sim           Não

Organização empresarial:        Parceria
Sociedade unipessoal                   Corporação

Fax

Ano de Fundação Año Incorporated Estimativa de compras mensais com a 
Kamco

Número de funcionários

Nome do contato de vendas

Valor de linha de crédito desejada

Número de identificação Federal Data da aplicação

Número de filiais

Sim         Não

 Sim              Não

 Sim              Não

¿A sua empresa tem carta de fiança?                Sim             Não

Sim           Não Sociedade unipessoal                   Corporação



Informações do Banco

Referencias de Crédito Comercial

Declaração de falência

Autorização

Additional Comments

Nome do banco

Nome do banco

Nome do banco

Nome do banco

Nome do banco

Nome do banco

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço

Endereço

Data Nome da empresa anterior

Alguma vez você já declarou falência pessoal ou corporativa?           Sim            Não

O comprador autoriza a obtenção de todos os relatórios de compra ou relatórios de crédito necessárias para processar este pedido 
de crédito. Mediante solicitação, o vendedor irá informar o comprador se um relatório tiver sido obtido e dará ao comprador o nome e 
o endereço da agência que forneceu o relatório.

Endereço

Cidade / Estado / CEP

Cidade / Estado / CEP

Cidade / Estado / CEP

Cidade / Estado / CEP

Cidade / Estado / CEP

Cidade / Estado / CEP

Nome do contato

Nome do contato

Nome do contato

Nome do contato

Nome do contato

Nome do contato

Número da conta

Número da conta

Número da conta

Número da conta

Número da conta

Número de Telefone

Número de Telefone

Número de Telefone

Número de Telefone

Número de Telefone

Número de Telefone

(          )

(          )

(          )

(          )

(          )

(          )

Alguma vez você já declarou falência pessoal ou corporativa?           Sim            Não



Referência bancária / Carta de Autorização Financeira

Nombre del director

Data de abertura

Conta corrente

Please return to: Kamco Supply Corp.  •  181 New Boston Street  •  Woburn, MA 01801

Empréstimos

Saldo médio

Satisfatório                      Insatisfatório Cheques devolvidos:   
Sim             Não

Data de abertura Data de abertura

Valor original

Saldo actual

Valor original

Saldo actual

Asegurado      
 Inseguro

Satisfatório     
Insatisfatório

Satisfatório     
Insatisfatório

Asegurado      
Inseguro

Banco: 
Eu aqui autorizo   você a liberar toda e qualquer informação a respeito da conta que 
eu tenho com a sua instituição.

Se você tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-me diretamente.

Assinatura autorizada

Número da conta

Número da conta

Apenas para a utilização do banco

Sim             Não
Satisfatório                      Insatisfatório

Asegurado      Asegurado      



Aviso de Recebimento de Condições de Venda e Pagamento
DataCOMPRADOR

COMPRADOR, tendo em vista a obtenção de compras a crédito a partir de KAMCO SUPPLY CORP 
DE BOSTON, aqui concorda com os seguintes termos e condições:

Pagamentos de bens e mercadorias devem ser pagas 30 dias contados da data da fatura.
Uma carga de um e meio por cento ao mês sobre o saldo devedor do serviço será feita sobre o saldo de todas as contas. 
com 30 dias de atraso. Caso essa taxa exceder a taxa maxima que é legal sob a circunstância, a taxa maxima sera aplicada.
No caso em que essa dívida é entregue a um advogado para a coleta, a corporação ou parceria e os guarantos individuais 
concorda em pagar a taxa de qualquer advogado igual a um terço do saldo de prinicpal e juros devidos, plluss todos os 
outros custos e despesas das coleções.
Nenhuma modificação deste acordo será vinculativo para as partes, a menos que por escrito e assinada por eles.
Você é obrigado a verificar materiais entregues contra o nosso recibo de entrega. Se o recibo de entrega não listar 
corretamente os itens e quantidades que você pediu, você deve contactar-nos dentro de 48 horas para informar o seguinte:

a) discrepância na quantidade
b) Mercadorias impróprias entregues
c) os itens listados, mas não entregues
d) mercadoria danificada ou com defeito

Você também deve notificar-nos por escrito no prazo de 5 (cinco) dias, de qualquer um dos problemas acima.
Nossa responsabilidade por esta mercadoria é limitado às garantias dos fabricantes que as produziram. Não oferecemos 
GARANTIAS ADICIONAIS, expressa ou implícita, inclusive as relevantes para a sua ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO 
FIM OU USO.
Mercadoria feito com as especificações do cliente, ou de fabricação especial, ou reordenadas especialmente para o cliente, 
é vendido sob a condição de que tal ordem é não-canceláveis.
O pedido de crédito anexa e garantia pessoal são feitas pelo executado com a finalidade de obtenção de crédito, o abaixo-
assinado declara que o melhor de seu conhecimento e crença, a afirmação contida herin estão em todos os aspectos, tura, 
corretas e completas.
Uma carga de quinze por cento será feita para todos os materiais devolvidos. Todos os retornos devem estar em condições 
comercializáveis, na mesma embalagem e / ou condição invólucro como quando a entrega dos mesmos feito por nós para 
você, ou para a sua conta.
O cliente concorda em ter agente e instalações disponíveis para aceitar todas as entregas de mercadoria em conformidade 
com as encomendas com o fornecedor, para envio para o escritório do cliente, armazém, locais de trabalho, ou qualquer 
outro local designado. Cliente deverá assumir total responsabilidade pelo frete, demurrage, segure-over, e encargos 
similares decorrentes, associados, ou relativas a falha do cliente para cumprir as suas obrigações, nos termos desta 
cláusula, independentemente da origem da transferência ou o fiador.
Cliente deverá manter inofensivo vendedor em todas as ações, processos, e litígios decorrentes de acusações feitas contra 
fabricantes (s0, cujos produtos são vendidos pelo fornecedor.
O cliente concorda em renunciar a julgamento por júri em qualquer ação, processo ou reconvencional apresentado por 
qualquer das partes, qualquer questão decorrente de, ou em uma forma do presente regulamento não, ou de alguma forma 
relacionados com ou pertencente a esta venda ou instalação, uso ou outra forma de alienação da mercadoria vendida herin, 
ou qualquer pedido de injusty ou danos daí decorrentes.
Comprador autoriza irrevogavelmente Kamco Supply Corp of Boston a fornecer qualquer endosso necessário do comprador, 
seus agentes, sucessores e cessionários em relação a qualquer acordo de pagamento conjunto, ou cheque conjunta.
No caso do comprador se tornar insolvente, é objecto de qualquer processo de insolvência, não tem qualquer propriedade 
colocado no controle de qualquer depositário, ou se Kamco Abastecimento Corp of Boston acredita que a perspectiva 
de pagamento por parte do comprador é Imparied por qualquer motivo, em seguida, o comprador autoriza Kamco 
Abastecimento Corp of Boston para obter o pagamento diretamente a partir de qualquer entidade que deve Buyer quaisquer 
quantias por qualquer motivo, para todos os amouonts devido Kamco Abastecimento Corp de Bosotn do comprador. 
Comprador renuncia a todos os direitos de isenção herdade em seus imóveis e abandona todos os direitos de curtesy e 
dote em seus imóveis.
Os direitos do vendedor não estão limitados ao descrito acima.
Um fac-símile , digitalizada ou outra assinatura transmitida por via electrónica deve ser considerada uma assinatura original.
Todos os direitos e obrigações, nos termos deste instrumento serão regidos pelas leis do Estado de Massachusetts e do abaixo-
assinado se submete à jurisdição dos tribunais federais e estaduais em Massachusetts.

Nome da empresa, sociedade ou propriedade

Endereço

Assinatura Título

Nome por extenso

Cidade / Estado / CEP Telefone

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.



Acuse de recibo de las Condiciones de Venta y Pago

A título oneroso, o recebimento e suficiência das quais aqui fica reconhecido, e para induzir Kamco Supply Corporation, 
a seguir designado como o “Vendedor”, seus sucessores ou mandatários a qualquer momento ou de tempos em tempos a fazer 
adiantamentos ou não dar crédito ao requerente aqui referido como o “comprador”. O (s) requerente (s) individualmente ou não, 
juntamente ou separadamente, vem aqui pessoalmente e incondicionalmente garantir o pagamento pontual ao Vendedor e a 
seus sucessores e mandatários de todas as responsabilidades e obrigações do comprador para o vendedor, diretamente ou 
indiretamente, totalmente, vencido ou a vencer, agora existente ou que venha a existir.

Esta é uma garantia contínua e abrangerá e se aplicará a todas as operações realizadas pelo comprador, seus 
sucessores ou mandatários. O requerente pode a qualquer momento rescindir esta garantia, dando (10) dias de aviso, por 
escrito, ao vendedor por carta registrada enviada ao escritório do vendedor sobre o qual a responsabilidade do requerente 
deverá terminar como às entregas feitas depois do término do período de 10 dias. Deve, no entanto, continuar em pleno vigor, 
como todas as entregas feitas a qualquer momento antes do vencimento do referido prazo de 10 dias. A rescisão por um dos 
requerentes não deverá afetar as obrigações aqui mencionadas assim como o não fornecemento desse aviso de rescisão.

O requerente concorda expressamente que essa garantia deve ser de forma alguma afetada por quaisquer 
prorrogações de prazo de pagamento e / ou a aceitação por parte do vendedor de contas, cheques e outras formas de 
pagamento em dinheiro e / ou extensões ou das suas renovações do mesmo. Cada um dos requerentes aqui citados renuncia 
a todos e quaisquer defesa caução e defesas dessa natureza e concorda que o vendedor possa lidar com o comprador de tal 
maneira que o vendedor pode determinar e sem de modo algum afetar a responsabilidade de qualquer um dos requerentes.

Esta garantia deverá continuar, mesmo com qualquer mudança na empresa, corporação ou parceria. Esta
garantia será também obrigatória para os herdeiros, representantes pessoais, propriedades, sucessores e mandatários de cada 
um dosrequerentes.

Ao não cumprimento por parte do comprador, o Vendedor poderá, a seu critério, proceder diretamente e de uma só vez, 
sem aviso prévio ou exigência, contra o
requerente para coletar e recuperar o montante aqui garantido em sua totalidade sem proceder contra ou notificar o mesmo ou 
tomando as providencias cabiveis contra o comprador ou qualquer outra pessoa.

O requerente individualmente concorda em pagar todas as somas de dinheiro aqui se tornando devidas ao Vendedor 
pelo Comprador, incluindo todos os custos, despesas e honorários advocatícios ocorridos pelo vendedor em fazer valer os seus 
direitos contra o comprador econtra o requerente sob a presente garantia. O requerente também concorda em pagar a taxa de 
atraso de 1-1/2% por mês (18% ao ano) ou o máximo permitido por lei estadual em quaisquer contas vencidas.

Nenhuma disposição desta garantia pode ser modificada, alterada, dispensada ou mudada, exceto por um instrumento 
escrito assinado, selado e reconhecido pela parte que será afetada por tal modificação, alteração, dispensa ou alteração.

Qualquer determinação de qualquer disposição aqui é inválida ou inaplicavel e não afetará a validade ou aplicabilidade 
de tal disposição em qualquer outra instância, e não afetará a validade ou aplicabilidade de qualquer outra disposição nele 
contida.

Todos os direitos e obrigações, nos termos deste instrumento serão regidos pelas leis do Estado de Massachusetts e 
do abaixo-assinado se submete à jurisdição dos tribunais federais e estaduais em Massachusetts.

O requerente executou esta garantia ou será executado por um representante devidamente autorizado como um 
instrumentos sellado este día            de                                     , 20        .
 Um fac-símile , digitalizada ou outra assinatura transmitida por via electrónica deve ser considerada uma 
assinatura original 

Testemunha:

Testemunha:

Fiador  (nome por extenso) 

Fiador  (nome por extenso) 

Assinatura

Assinatura

Endereço

Endereço

Cidade e Estado

Cidade e Estado

Segurança Social No.

Segurança Social No.

Data de Nascimento

Data de Nascimento
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