
 Agência  Cód. Ag.  Conta Nº  Tipo Conta Data Abertura

 Nome 1º Titular

 Endereço Residencial

  S - Sim

 DDD/Telefone

 Atividade Principal

 Bairro

 CPF

 Cidade

 Isento CPF

 CEP U.F.

15/003

 Nome 2º Titular

 1 - Res.
 2 - Com.

 DDD/Telefone

 U.F.

Espécie Funcionário Consumo Chs.

 Mand./Proc.  Endereço  Remessa Extrato

 Cód. Isenção Tarifa 1 - Total
2 - Parcial
3 - Cobrar

 Documento de Identificação: Nº Tipo Órgão Emissor

 Estado Civil

 Estado Civil

 Naturalidade

 Filiação

 Endereço Comercial

e

 Bairro

 CPF  Tipo

 Data de Emissão  Data de Nascimento Sexo

 Cidade

 Órgão Emissor  U.F.

 Cód. Gerente

 Documento de Identificação: Nº

 Data de Emissão Data de Nascimento  Sexo

 Nome do Cônjuge/Companheiro

 Cônjuge

 Nacionalidade  Profissão

 CEP U.F.

I - Cx. InternaM - Mensal
B - BalcãoS - Semanal
C - CorreioD - Diário

 1 - Indiv.        3 - Cj. e
 2 - Cj. e/ou   4 - Menor

 Naturalidade

 Filiação

e

 Nacionalidade  Profissão

 DDD/Telefone

 Endereço Residencial

 Bairro  Cidade  CEP U.F.

 Endereço Comercial
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 M  F

Contrato de abertura de Conta Corrente 
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 N - Não
  S - Sim
 N - Não

  S - Sim
 N - Não



 DDD/Telefone  Bairro  Cidade  CEP U.F.

 Referências  Endereço  Telefone

 Data Abertura  Autorizado por  Data Encerramento  Determinado por

Documentação 
em poder da Ag.

Gerente da Conta (Assinatura/Carimbo) Titular da Agência (Assinatura/Carimbo)

Consulta

ao C.C.F.

 Assinatura/Carimbo

 Sim  Não

 Termo de Responsabilidade

 Data

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais do documento de 
identidade, do CPF e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena 
de aplicação do disposto no art. 64 da Lei nº 8.383, de 30.12.91. 

15/003

Consulta ao SERASA.
Há restrições:

Consultas/Confirmação
às fontes de referências

Declaro, sob minha responsabilidade, que todas as informações e/ou consultas cadastrais, 
conferências dos documentos apresentados pelo cliente para a abertura da conta-corrente, conforme 
abaixo, estão confirmadas.
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Condições da Abertura de Conta Corrente

1. OBJETO
1.1. do presente é estabelecer as condições para a abertura, manutenção e 
encerramento

2. ABERTURA DA CONTA
2.1.

editada. 

3. CHEQUES
3.1. As seguintes condições são aplicáveis aos cheques:
(a) somente serão aceitos cheques fornecidos pelo Banco.
(b) será fornecida a quantidade de até 10 (dez) folhas de cheques por mês, de forma
gratuita, contados da data de abertura da conta, desde que o(s) titular(es) reúna( m)  os requisitos
necessários à utilização de cheques, de acordo com a Resolução nº 3.972 e as condições pactuadas,
nos termos do art. 2º da Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.
(c) o(s) titular(es) autoriza(m), desde já, o envio de talonários de cheques pelo correio ou
por empresa de entrega expressa especializada.
(d) se, por qualquer motivo, for suspenso o fornecimento de talonários de cheques, o(s)
titular(es) obriga(m)-se a devolver(em) ao Banco todos os cheques em seu poder ainda não utilizados.
(e)
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(f) o nome do titular será incluído no “CCF” no caso de emissão de cheque sem fundos e nos demais 

(g) o Banco fica autorizado, desde já, a inutilizar os cheques pagos ou liquidados, microfilmados
e não procurados no prazo de 60 (sessenta) dias da data da liquidação ou pagamento.
3.2. As seguintes condições são aplicáveis ainda aos cheques:
(a) O Banco cumprirá oposição ou contra ordem de pagamento de cheque, solicitada em
formulário próprio, cuja efetivação fica condicionada à existência de saldo suficiente na
conta corrente para acatar o débito da tarifa correspondente.
(b) O cancelamento da oposição ou contra ordem poderá ser solicitado pelo(s) titular(es)
a qualquer momento.
(c) O cumprimento da oposição ou contra ordem dar-se-á a partir do momento em que for feito
o seu registro no sistema de computação do Banco.

i) existam restrições cadastrais, inclusive registro no Cadastro de Emitentes de cheques sem
Fundos – “CCF” para o(s) titular(es) ou representante(s) legal(is);
ii) não sejam liquidadas no mínimo de 50% (cinquenta por cento) de folhas de cheques
fornecidas conforme constante na letra (b), acima, nos últimos 3 (três) meses;
iii) seja solicitado o encerramento da conta bancária;
iv) seja verificada irregularidade no(s) cadastro(s) do(s) titular(es);
v) seja informado o falecimento de titular(es);
vi) sejam devolvidos 3 (três) cheques por insuficiência de fundos no mesmo mês;
vii) ocorra prática considerada abusiva. O Banco considera como práticas abusivas:

1. independente da inclusão no “CCF”, se constatado que, nos últimos 12 (doze) meses,
houve a incidência de devolução de até 10 (dez) cheques por insuficiência de fundos ou
por qualquer outra divergência;
2. a ausência ou insuficiência de assinatura;
3. existência de quantidade expressiva de sustações sem ocorrência policial;
4. constatação de fraude praticada pelo(s) próprio(s) titular(es).

Contrato de abertura de Conta Corrente 
Pessoa Física

casos previstos na regulamentação vigente.
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. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA

(a) 

CONTA(S) CONJUNTA(S) NÃO SOLIDÁRIA(S)
.

NUTENÇÃO

7. TARIFAS BANCÁRIAS

Contrato de abertura de Conta Corrente
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. O(s) titular(es) pessoa(s) pode(m) aderir a uma das modalidades de pacote de 
para o seu tipo de conta e declara(m) estar ciente(s) de que o 

. Caso mudança no tipo de conta, a modalidade do de 
alterada, adequando-se ao novo tipo de conta.

. titular(es) pessoa(s) será  ofertado(s) pelo 
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.
. de o Banco acolher retirada ou débito sem que fundos suficientes, 

respeitada a regulamentação vigente, será automaticamente concedido ao 
no valor 

. o saldo a descoberto incidirão encargos diários, debitados em conta corrente no primeiro
seguinte ao da cobertura do saldo a descoberto, à praticada pelo Banco no 

dia do adiantamento a  depositante a saldo devedor descoberto, de acordo com as tabelas 
de preços nas agências, e correspondentes do Banco, ou no 

. O adiantamento em conta não tem caráter rotativo. O Banco não tem e não terá a obrigação 
de colocar recursos à disposição do(s) titular(es), em razão da utilização do crédito aberto em 
valor superior ao limite de crédito previsto para o(s) titular(es), se for o caso.

.
. O(s) titular(es) autoriza(m) o Banco a acatar suas transmitidas por telefone, 

ou por meio eletrônico, observadas neste caso as da cláusula 11, para 
qualquer movimentação de suas contas, inclusive para pagamentos e para em cotas 
de fundos de investimentos, contas de poupança, ou valores mobiliários, ou 
privados, ou quaisquer outras modalidades de investimento oferecidas pelo Banco ou pelas 
empresas financeiras ligadas ou, ainda, para efetivação de venda ou resgate dessas 
e declara que as e ordens acima mencionadas terão a mesma força 
e legal de ordens escritas. O(s) titular(es) terá(ão) conhecimento desses lançamentos por meio 

e avisos emitidos pelo Banco.
. solicitadas pelo(s) titular(es), inclusive as transmitidas pelo telefone, 

meio eletrônico, serão acatadas automaticamente, não cabendo ao Banco contestar 
sua legitimidade, sendo de responsabilidade do(s) titular(es) a utilização desses 
canais de comunicação.

. utilização de outros produtos e serviços eventualmente disponibilizados pelo Banco, 
vinculados ou não à conta, dependerá, obrigatoriamente, do cumprimento, pelo(s) 
titular(es), dos requisitos para cada produto ou serviço, os quais serão oportunamente 
informados.

10. MEIOS ELETRÔNICOS
10.1. O(s) titular(es) poderá(ão) movimentar a conta pelos meios eletrônicos disponibilizados pelo 
Banco. Consideram-se meios eletrônicos a internet (acesso à conta por meio de página na rede 
mundial de computadores), equipamentos de autoatendimento, telefone, terminais de pagamento 
com cartão de débito e outros que venham a ser oferecidos pelo Banco. 

Contrato de abertura de Conta Corrente
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10.2. movimentação da conta por meios eletrônicos será feita com a utilização de 
senha eletrônica, pessoal e intransferível, entregue pessoalmente ao(s) titular(es). O(s) 
titular(es) poderá(ão) alterar a senha por outra de sua escolha por meio de meios eletrônicos, 
atendidos os padrões estabelecidos pelo Banco. guarda e a utilização da senha são de 

e exclusiva responsabilidade do(s) titular(es).
10.3. senha equivale à assinatura eletrônica. Ordens transmitidas com utilização da 
senha eletrônica terão a mesma validade jurídica de ordens assinadas pelo(s) titular(es).
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11. PROCURAÇÕES E MANDATOS
11.1. Os mandatos, procurações ou instruções, por instrumentos ou particular, apresentados
ao Banco, somente serão considerados revogados, extintos ou cancelados para todos os efeitos após
o recebimento, pelo Banco, de comunicação escrita nesse sentido nos termos legais. falta da
referida comunicação isenta o Banco de qualquer responsabilidade pelo acatamento de instruções
expedidas em conformidade com tais mandatos, procurações ou instruções.

12.
12.1. conta(s) poderá(ão) ser encerrada(s) mediante simples comunicação do Banco a 
qualquer um do(s) titular(es), por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias. 
comunicação de encerramento da conta poderá ser efetuada, por escrito, por meio de 
carta com de ou por transmissão eletrônica de dados dirigida aos e-
mails que o(s) titular(es) tiver(em) indicado como válido para o recebimento de comunicações, 
podendo a conta ser encerrada nos seguintes casos exemplificativos: 
(a) segunda apresentação do mesmo cheque com insuficiência de provisão de fundos, feita em

(b) utilização da conta ou de cheques para finalidade ou 
(c) se qualquer um do(s) titular(es) for considerado emitente contumaz de cheques com
insuficiente provisão de fundos, ou seja, quando ocorrer devolução de seis ou mais cheques nessas
condições,
(d) se verificadas irregularidades nas informações prestadas julgadas de natureza grave pelo Banco.
12.1.1. O Banco encerrará a conta imediatamente por ordem de qualquer autoridade competente
e nas hipóteses em que verificar irregularidade nas informações prestadas pelo(s) titular(es)
julgadas, a critério do Banco, de natureza grave, bem como nas demais hipóteses previstas na
regulamentação aplicável, comunicando, por escrito, o fato ao Banco Central do Brasil. Caso,
por ocasião do encerramento, a conta apresente saldo devedor, permanecerá a obrigação pelo
pagamento ao Banco dos valores devidos, podendo este utilizar-se de todos os meios legais para sua
cobrança.
12.2. O(s) titular(es) deverá(ão) comunicar ao Banco por escrito sua intenção de rescindir
este Contrato, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para adoção, pelo Banco, das
providências necessárias.
12.3. No caso de encerramento de conta de depósito à vista, qualquer que seja a causa:
(a)o(s) titular(es) obriga(m)-se a devolver ao Banco todos os cheques em seu poder, ainda não
utilizados, ou apresentar ao Banco declaração de que os inutilizou, e a manter na conta saldo
suficiente para o pagamento de compromissos assumidos com o Banco ou decorrentes de
disposições legais  e,
(b) será expedido aviso pelo Banco a qualquer um do(s) titular(es), por escrito ou   por meio
eletrônico, informando a data do efetivo encerramento da conta.

13.

           

Contrato de abertura de Conta Corrente
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O(s) titular(es) tem ciência de que os meios eletrônicos constituem facilidade adicional para a 
movimentação da conta, e que é facultado ao Banco modificar a forma de utilização ou suspender a 
disponibilização de qualquer meio eletrônico a qualquer tempo.

13.1 Fica desde já expressa a concordância do(s) titular(es) com alterações nestas cláusulas e 
condições, mediante simples aviso escrito com antecedência mínima de 10 (dez) dias da efetivação da 
alteração. Essas alterações tornar-se-ão eficazes para todos os contratos e todas as prorrogações que 
fizerem após a data do aviso.
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1 .SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO  BANCO CENTRAL  (SCR)
. neste ato, comunica ao(s) titular(es) 

(a) todos e quaisquer e responsabilidades decorrentes de com
de pelo(s) titular(es) ao e demais empresas a ele 

ligadas por ele controladas, bem como seus sucessores, serão registrados no de 
gerido pelo 

(b) o
de 

tem por 

(c) o(s) titular(es) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu nome no por meio da 
aode  do 

(d)  as de quanto 
de e registros de medidas 

constantes do e os pedidos 
no deverão ser dirigidas ao por 

do(s) titular(es), quando o caso,meio de requerimento escrito e 
da respectiva 
(e) a consulta sobre qualquer constante do dependerá do(s) 
titular(es).

ciente(s) do comunicado na cláusula, acima, o(s) titular(es), neste ato, 
o e demais empresas a ele ligadas ou por ele controladas, bem como seus 

sucessores, a consultar e registrar os e responsabilidades decorrentes de de 
que constem ou a constar, em seu(s) nome(s) ou em nome de pessoa(s) (s) 

da(s) qual(quais) (m) sócio(s) ou administrador(es), no ou nos sistemas que a 

.
.

(m) sócio(s) ou administrador(es)
(em) dados a essas entidades.

.
.

(i) não , nem contratar quaisquer terceiros que mão de obra escrava ou que viole os 

(ii) respeitar toda e qualquer ambiental, inclusive, mas não se limitando, 
e, 

(iii) respeitar as leis que sobre os crimes de de bem como os 
demais normativos complementares editados pelos órgãos e autoridades competentes a respeito da 

, perante o por quaisquer 
responsabilidades que ao a ser imputados pelos órgãos competentes em virtude do 
descumprimento de quaisquer normas aplicáveis, ou ainda por qualquer dano ambiental 
direta ou indiretamente provocado pelo(s) titulare(s) resultante do emprego dos recursos que 

concedidos 
. os dados relativos a todas as 

assumidas pelo(s) titular(es) para constarem de cadastros pelo 
conveniadas para tanto, administradas pela erasa ou por outras entidades com outras 

de ao e tais outras a  
e  intercambiar  entre  si   sobre pelo(s) 

titular(es)  aos seus interesses. 
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Conta Menor
- O menor, até 16 anos, será representado por seu responsável.
- O menor com mais de 16 anos poderá movimentar a conta se o seu responsável subscrever a autorização
seguinte:
"Autorizo o menor retro nomeado a emitir cheques e a movimentar a conta isoladamente, como se por
mim estivesse assistido."

 Local e Data Assinatura do Responsável pelo Menor

Nome do Responsável pelo Menor

 CPF do Responsável Documento de Identidade do responsável

 Órgão EmissorTipo  Data Emissão Pai Mãe Tutor

Local

Data

Assinatura 1º Titular Assinatura 2º Titular

Autorizo o fornecimento do 1º Talonário de Cheques -

 Cheques  Data
De Nº a Nº

Contrato de abertura de Conta Corrente
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