
  Nota Promissória

   Registro:       Nome :     

N N

O Vencimento: = Valor  R$ O

T T

A Aos  pagarei,  A

por esta única via de Nota Promissória,  à   COOPERATIVA de CRÉDITO dos EMPREGADOS de ELEVADORES ATLAS,

CNPJ n° 43730498/0001-50 e Autorização de Funcionamento do Banco Central do Brasil, sob o n° 456, ou à sua ordem,

P em moeda corrente deste país, a quantia de P

R R

O Endereço do emitente: O

M Cidade/data: M

I I

S Assinatura S

S Avalista: S

Ó Assinatura CPF n° Ó

R CPF n° R

I Avalista: I

A Assinatura A

CPF n° ISENTA de REGISTRO = Decreto-lei n° 427/1969

do, para que a regularização do mesmo seja realizada.

neste processo, sendo o mesmo constante no formulário de solicitação de empréstimo.

antecipadas, extensão ou diminuição de parcelas, a partir do primeiro desconto (pagamento) do empréstimo.
Formulário nº 02 - rev.1

�

OBS.: Demais campos não deverão ser preenchidos, para que haja flexibilidade do contrato, quanto ao saldo devedor

7) Avalista / CPF nº: Este campo deverá ser preenchido com o número do documento CPF do avalista envolvido

fazendo com que seja possível realizar novo cálculo do contrato em andamento, tendo a consideração de amortizações

5) CPF nº: Informar o número do CPF do associado solicitante do empréstimo;

6) Avalista / Assinatura: Neste campo, os dois avalistas (de preferência associados da Cooperativa Atlas-SP) que assinaram
a solicitação de empréstimo deverão também assinar.
IMPORTANTE: A assinatura colocada neste campo deverá ser idêntica a utilizada pelo avalista em documentos
oficiais, como por exemplo: RG, CNH (Carteira de Habilitação), etc. Caso esta assinatura, por algum motivo,
esteja diferente da informada no formulário de Solicitação de Empréstimo, o processo será devolvido ao associa-

informação em letra de forma;

3) Cidade/data: Inserir o nome do município onde o associado está localizado e a data de solicitação do empréstimo;

4) Assinatura: Assinatura do associado solicitante, sendo idêntica ao utilizado pelo mesmo em documentos oficiais como por
exemplo: RG, CNH (Carteira de Habilitação), etc.

PROCEDIMENTO PARA PREENCHIMENTO 
NOTA PROMISSÓRIA

Abaixo seguem as instruções para o preenchimento correto do formulário em questão:

1) Registro: Informar o número de registro do associado solicitante, gerado junto a Elevadores Atlas Schindler;

2) Nome: Informar o nome completo do associado solicitante. Caso o preenchimento seja feito a mão, favor inserir esta


