
PROPOSTA - INCLUSÃO/RENOVAÇÃO/ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PF
Anexar cópias dos documentos (RG, CPF, Comprovante de Residência, Comprovante de Renda e Declaração de IR);

Favor preencher os campos com letra legível.

DADOS PESSOAIS

Nome Completo

Sexo

Masculino

Femino

Estado Civil

Casado

Solteiro

Divorciado

Viúvo

Regime de Casamento

Comunhão Parcial de Bens

Comunhão Universal de Bens

Separação Total de Bens

Outros

Data de Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade

Nº da Carteira de Identidade Órgão Emissor - UF
1ª via

2ª via

Data de Emissão Nº do CPF

Filiação

Pai Mãe

Cooesa

Outros

Nº Dependentes

Dependentes

Nome Completo Grau de Parentesco

Nome Completo Grau de Parentesco

Nome Completo Grau de Parentesco

Sim Não

Mantém vínculo
estável?

Nome da Empresa onde trabalha atualmente

Data de Admissão

Grau de Escolaridade

1º Grau

2º Grau

Superior Incom.

Superior Compl.

Profissão Renda Salarial

R$

Outras Rendas (Origem) Renda Alternativa

R$

Telefone Comercial (DDD + Nº + Ramal) Situação Profissional

Efetivo

Contratado

Temporário

Aposentado

Autônomo

Outros

Pós-graduação

Mestrado

Doutorado

Outros

Referências

Nome Completo Telefone (DDD + Nº)

Nome Completo Telefone (DDD + Nº)

Inclusão Atualização Data

INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) OU 2º TITULAR

Nome Completo

Sexo

Masculino

Femino

Data de Nascimento Naturalidade UF Nacionalidade

Nº da Carteira de Identidade Órgão Emissor - UF

1ª via

2ª via

Data de Emissão Nº do CPF

Filiação

Pai Mãe

Telefone Celular (DDD + Nº)

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Residência é própria?

Sim Não

Valor do Imóvel

R$

Complemento

Cidade UF CEP Correspondência no endereço

Residencial Comercial

Endereço Comercial CEP

Telefone Residencial (DD Nº) Endereço Eletrônico (E-mail)Telefone Comercial (DD Nº)

Endereço Residencial Nº

ENDEREÇOS

Bairro

Telefone Celular (DD Nº)

Bem Imóvel - Localização Valor do Imóvel

R$

Área do Terreno (m²) Área Construída (m²)Registro em Cartório

Bem Imóvel - Localização Valor do Imóvel

R$

Área do Terreno (m²) Área Construída (m²)Registro em Cartório

Marca - Ano de Fabricação Valor do Automóvel

R$

Placa Marca - Ano de Fabricação Valor do Automóvel

R$

Placa



CONDIÇÕES GERAIS

1) O correntista deverá comunicar à Cooperativa de Crédito, por escrito e de imediato, qualquer mudança em seus dados 
cadastrais constantes na presente Ficha Proposta, bem como o extravio de talonários de cheques e cartões magnéticos, 
ficando considerados como recebidos para todos os efeitos os avisos e cartas enviadas para o último endereço registrado 
na Cooperativa de Crédito.

2) Se o correntista emitir cheque sem fundos, ou se constatarem práticas espúrias na movimentação da conta, o seu nome 
será incluído no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF, sujeitando o titular às penalidades estipuladas 
pelo Banco Central do Brasil, na Resolução Nº 3.972, Art. 1º Parágrafo 2, que são: orientação, notificação formal, 
suspensão de fornecimento de folhas de cheques, encerramento da conta. Na aplicação do encerramento da conta, fica a  
Cooperativa de Crédito autorizada a fornecer ao portador do cheque as informações que permitam identificar e localizar o 
correntista, que aceita o extrato de conta como comunicação da devolução do cheque, devendo o mesmo efetuar a 
devolução à Cooperativa de Crédito dos cheques em seu poder.

3) São as seguintes as condições para fornecimento de talonário de cheques: a) não estar incluído e/ou seus procuradores, 
no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos; b) não possuir, e/ou seus procuradores, restrições cadastrais internas e 
no SERASA; c) não possuir vinte ou mais folhas de cheques, já fornecidas e ainda não liquidadas; d) não possuir 50% ou 
mais de folhas fornecidas, nos últimos três meses, sem liquidação.

4) Para o encerramento da conta, por iniciativa de qualquer das partes, deverão ser obedecidos os seguintes 
procedimentos: a) comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato, fixando o prazo para a adoção das 
providências pertinentes; b) devolução à Cooperativa de Crédito, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de 
apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou; c) manutenção de fundos suficientes, por parte do 
correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a Cooperativa de Crédito ou decorrentes de disposições 
legais; d) expedição de aviso pela Cooperativa de Crédito, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo 
encerramento da conta de depósitos à vista. 

5) Declaro que as informações prestadas são verdadeiras, responsabilizando-me civil e criminalmente por sua 
autenticidade. Autorizo que os meus dados cadastrais, patrimoniais e finaceiros informados a qualquer das entidades do 
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Cédito do Brasil possam ser compartilhados entre todas as entidades desse 
sistema, inlcusive Fundação SICOOB de Previdência Privada, BANCOOB DTVM Ltda., e outras empresas com 
participação direta ou indireta de entidade do SICOOB. 
Autorizo a cooperativa Sicoob Cooesa e o BANCOOB:
- Acessar o Sistema de Informações de Crédito (SCR), instituído em substituição da Central de Risco de Crédito (CRC), 
do Banco Central do Brasil para obtenção de dados sobre débitos e responsabilidades de minha titularidade junto ao 
Sistema Fincaneiro Nacional.
- Efetuar o registro de meus dados no Sistema de Infomações de Crédito (SCR), quando for o caso.
- Efetuar as demais consultas cadastrais necessárias à avaliação de risco para a aprovação de pedido de concessão de 
crédito, sendo vedada a sua divulgação para terceiros.

Local e Data Assinatura Cliente

,

6) Uso da cooperativa Sicoob Cooesa e do BANCOOB: Responsabilizamo-nos, nos termos da lei, pela exatidão das 
informações prestadas, à vista dos originais dos documentos de identificação e comprobatórios dos demais elementos de 
informações aprestados.

Gerente responsável pela contaUsuário responsável

Responsável pela conferência / confirmação:Responsável pela inclusão / atualização / renovação:

PROPOSTA - INCLUSÃO/RENOVAÇÃO/ATUALIZAÇÃO CADASTRAL - PF
Anexar cópias dos documentos (RG, CPF, Comprovante de Residência, Comprovante de Renda e Declaração de IR);

Favor preencher os campos com letra legível.
Cooesa


