
Nome completo CPF

RG Órgão Emissor Data Emissão Naturalidade Data de Nascimento

Nome do Pai Nome da Mãe Estado Civil

Endereço Número Complemento

Bairro Cidade Estado CEP

Telefone Residencial Telefone Celular Telefone WhatsApp Telefone para Recados

 (      )  (      )  (      )  (      )
Contato para Recados E-mail Pessoal

Banco Agência Conta Bancária

Grupo Empresarial Matrícula Funcional

Empresa Unidade Data de Admissão

Setor Telefone da Empresa E-mail da Empresa

 (      )

Codificação Interna de Conta Matrícula Número Participação Mensal Data de Admissão na Cooperativa

%       

Dados Bancários

Dados da Empresa

Dados da Cooperativa

____/____/________

Proposta de Adesão de Associado

____/____/________

Dados Pessoais

O proponente acima identificado, na qualidade de funcionário da empresa supra identificada, vem requerer sua inclusão no

quadro de sócios desta Cooperativa de Crédito.

Corrente

Poupança

ADESÃO AO ESTATUTO SOCIAL E AOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Ao optar pelo ingresso na Cooperativa, presto adesão ao Estatuto Social e a contratação dos produtos e/ou serviços, que

ocorrerá com o preenchimento e assinatura deste documento, declaro ter lido, compreendido e aceito todas as cláusulas e

condições do Estatuto Social e dos contratos que disciplinam cada produto e/ou serviço da MINUANO.

VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES

DECLARO, sob as penas da lei, a veracidade, precisão e autenticidade de todas as informações prestadas na presente

Proposta de Adesão, responsabilizando-me por eventuais desacordos, imprecisões ou falsidades que venham a ser

identificados pela MINUANO. Igualmente, comprometo-me a manter todos os dados aqui apresentados devidamente

atualizados, bem como providenciar a prova de todas as declarações prestadas perante a MINUANO.

AUTORIZAÇÕES, DECLARAÇÕES E TRATAMENTO DE DADOS

AUTORIZO e DECLARO à MINUANO, de forma irrevogável e irretratável, o que segue:

(i) descontar o valor correspondente à minha Participação Mensal acima expressa, a qual se refere à integralização do capital

social, que incidirá sobre meu salário nominal, dos seus vencimentos junto à referida empresa, de acordo com os critérios

estipulados no Estatuto Social, do qual neste ato declaro ter prévio conhecimento e concordar sem ressalvas; (ii) consultar as

operações passivas, e os serviços contratados perante outras fontes, tais como Sistema de Informações de Crédito (SCR) do

Banco Central do Brasil (Bacen), demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Bacen e órgãos de crédito; (iii)

fornecer os dados relativos às operações ativas, às operações passivas e aos serviços que vierem a ser contratados com a

MINUANO para o SCR do Bacen, para as demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Bacen e para os órgãos

de proteção ao crédito; cadastrar as operações ativas, as operações passivas e os serviços que vierem a ser contratados com a

MINUANO junto aos órgãos de proteção ao crédito e SCR do Bacen; (iv) consultar e compartilhar as informações cadastrais

com outras instituições financeiras ou assemelhadas, bem como junto aos órgãos de proteção ao crédito; (v) utilizar os meus

dados para efeito de elaboração de ficha-cadastral nas operações de crédito e outras de qualquer espécie; (vi) disponibilizar o

acesso aos dados constantes de presente Proposta e das operações ativas, passivas e serviços contratados com a MINUANO

para todas as entidades que a integram, não configurando quebra do dever de sigilo; (vii) estar ciente de todos os débitos

relacionados a taxas, tarifas e despesas periódicas, diárias, semanais, mensais ou anuais, e de que estes e outros valores

devidos à Cooperativa poderão ser descontados pela MINUANO diretamente de minha folha de pagamento (contracheque),

podendo ela isentar ou proporcionar desconto na cobrança, conforme orientações internas da Cooperativa. A eventual

redução e ou isenção nas tarifas pactuadas, por iniciativa da Cooperativa, não importa em direito adquirido do associado,

podendo a Cooperativa restabelecer a cobrança das tarifas pela prestação do serviço; (viii) no caso de inadimplemento de

minhas obrigações pactuadas com a cooperativa, autorizo, ainda, o débito total acrescido de todos os encargos (juros, multas

e impostos) em minha respectiva folha de pagamento (contracheque). Estou ciente de que, em caso de inadimplência, no

cumprimento das obrigações contratuais, a Cooperativa inscreverá meu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito.



Local e Data

Assinatura do Proponente

Deliberação do Conselho de Administração

Aprovado

Não Aprovado

Presidente

____/____/________

Com a assinatura do formulário, manifesto minha expressa vontade em associar-me à Cooperativa.

AUTORIZAÇÕES, DECLARAÇÕES E TRATAMENTO DE DADOS

AUTORIZO e DECLARO à MINUANO, de forma irrevogável e irretratável, o que segue:

(i) descontar o valor correspondente à minha Participação Mensal acima expressa, a qual se refere à integralização do capital

social, que incidirá sobre meu salário nominal, dos seus vencimentos junto à referida empresa, de acordo com os critérios

estipulados no Estatuto Social, do qual neste ato declaro ter prévio conhecimento e concordar sem ressalvas; (ii) consultar as

operações passivas, e os serviços contratados perante outras fontes, tais como Sistema de Informações de Crédito (SCR) do

Banco Central do Brasil (Bacen), demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Bacen e órgãos de crédito; (iii)

fornecer os dados relativos às operações ativas, às operações passivas e aos serviços que vierem a ser contratados com a

MINUANO para o SCR do Bacen, para as demais instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Bacen e para os órgãos

de proteção ao crédito; cadastrar as operações ativas, as operações passivas e os serviços que vierem a ser contratados com a

MINUANO junto aos órgãos de proteção ao crédito e SCR do Bacen; (iv) consultar e compartilhar as informações cadastrais

com outras instituições financeiras ou assemelhadas, bem como junto aos órgãos de proteção ao crédito; (v) utilizar os meus

dados para efeito de elaboração de ficha-cadastral nas operações de crédito e outras de qualquer espécie; (vi) disponibilizar o

acesso aos dados constantes de presente Proposta e das operações ativas, passivas e serviços contratados com a MINUANO

para todas as entidades que a integram, não configurando quebra do dever de sigilo; (vii) estar ciente de todos os débitos

relacionados a taxas, tarifas e despesas periódicas, diárias, semanais, mensais ou anuais, e de que estes e outros valores

devidos à Cooperativa poderão ser descontados pela MINUANO diretamente de minha folha de pagamento (contracheque),

podendo ela isentar ou proporcionar desconto na cobrança, conforme orientações internas da Cooperativa. A eventual

redução e ou isenção nas tarifas pactuadas, por iniciativa da Cooperativa, não importa em direito adquirido do associado,

podendo a Cooperativa restabelecer a cobrança das tarifas pela prestação do serviço; (viii) no caso de inadimplemento de

minhas obrigações pactuadas com a cooperativa, autorizo, ainda, o débito total acrescido de todos os encargos (juros, multas

e impostos) em minha respectiva folha de pagamento (contracheque). Estou ciente de que, em caso de inadimplência, no

cumprimento das obrigações contratuais, a Cooperativa inscreverá meu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA

Para fins do disposto na Circular nº. 3978 do Banco Central, consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes

públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e

dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares

(parentes, na linha direta, até o primeiro grau, cônjuge, companheiro(a) ou enteado(a)) e outras pessoas de seu

relacionamento próximo.

Tendo conhecimento do acima exposto, eu, Proponente, declaro neste ato que:

[   ] 1. Não me qualifico como pessoa politicamente exposta.

[   ] 2. Qualifico-me como pessoa politicamente exposta, pela seguinte razão:

3. Se você marcou o item 2, por favor preencha uma das opções abaixo com as informações relativas à pessoa classificada

como PPE:

[   ] Ocupo o seguinte cargo caracterizador de PPE:

Órgão a que me vinculo: ___________________________________________________

Prazo do mandato/duração da designação: ____________________________________ 

[   ] Sou representante, familiar ou pessoa de relacionamento próximo da seguinte pessoa politicamente exposta (especificar):

Nome: __________________________________________________________________

Cargo caracterizador de PPE: ________________________________________________

Órgão a que se vincula: ____________________________________________________

Prazo de mandato/duração da designação: ____________________________________ 

Caso minha situação venha a se alterar com relação à opção acima indicada, na vigência de meu relacionamento com a

COOPERATIVA MINUANO, informarei imediatamente V. Sas., de forma a permitir a necessária adequação dos controles

exigidos pelas autoridades competentes.




