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Contrato de Empréstimo na Modalidade Mútuo 

Ambiente web (Modelo) 

 

Dados do Solicitante: 

Nome: Matrícula: 

CPF: RG:  

Remuneração: Filial:  

Banco: Ag: Conta: 

Departamento: Tel: Cel: 

Endereço: CEP: 

Bairro Cidade: Estado: 

 

Dados do Contrato: 

Valor solicitado: Valor refinanciado: Total: 

Qdd. Parcelas: Finalidade: Valor das parcelas: 

Data início: Taxa Juros/mês: I.O.F.: 

Data final: Taxa juros/ano: Valor final do Contrato 

 C.E.T. Juros totais: R$ 

Multa mora: 2% Juros mora: xxx/dia  

 

Eu, associado da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários do Atacadão, acima 

qualificado declaro que: 

I. Li, estou ciente e concordei com todos os termos dispostos nas “CONDIÇÕES GERAIS DO 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE MÚTUO” registrado em 15/01/2019 no 2º Oficial 

de Registro de títulos e Documentos da Capital/SP sob o nº 3.684.996. 

II. Contratei a operação acima descrita e, portanto deverei cumpri-la integralmente, sob pena da 

incidência dos juros, multas e encargos aqui descritos e providências mencionadas nas Condições 

Gerais desse Contrato. 

III. O desconto das referidas parcelas será efetuado em holerite pelo “ATACADÃO” e, portanto, 

autorizo a troca de informações entre o “ATACADÃO” e a COOPERATIVA, não configurando em 

nenhuma hipótese quebra de sigilo. Estou ciente que a critério da COOPERATIVA poderá haver 

outras formas de desconto e que esse poderá ser efetuado antecipadamente, conforme hipóteses 

dispostas nas Condições Gerais, como quando houver gozo de férias, demissão, etc. 

IV. Estou ciente que os juros serão empregados a partir do momento em que tal operação for 

sistemicamente processada e que no caso de inadimplemento do valor serão cobrados os 

encargos aqui descritos e deverei proceder conforme disposto nas Condições Gerais. 

V. Autorizo consulta ao SCR e inclusão, por parte da COOPERATIVA, de informações conforme 

legislação vigente e condições gerais do presente.  

VI. Estou ciente e concordo com o termo de utilização do site e com a devida preservação dos 

meus dados, inclusive financeiros.  

 

São Paulo. ___ de ________ de ___________. 

 


