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P
R Dados Pessoais Dados Bancários

O Nome:  Banco

P Seção: Registro: Idade: estado civil: n°dep. Agência

O CPF n° Admissão:                 Salário R$ Conta:

S Endereço: Telefone: 

T Bairro:             Cidade: Estado: Celular:

A E-mail de contato:

Outros rendimentos: Bens que possui (imóveis, veículos, etc.)
do(a) esposo(a) R$ Casa/Apartamento Valor ... R$

C dos filhos R$ Terreno Valor ... R$
O Aluguéis e outros R$ Carro Valor ... R$

N Dívidas( imobiliárias, financeiras, lojas, etc.) :
T Credores: N° prestações Valores

R
A
T
O

Empréstimo pretendido N° parcelas Finalidades:

R$

de

E "Autorizo o desconto mensal em Folha de Pagamento das parcelas de amortização do presente Contrato de

M Empréstimo, acrescidas de taxas e juros de 1,5%(um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o saldo devedor, 

P conforme Regulamento em vigor, e autorizo ainda, em caso de demissão, o desconto do meu Saldo Devedor 

R do valor a ser pago pela Empresa a título de Salário, Indenizações etc."

É "A inadimplência de minha parte tornará meus avalistas responsáveis pela dívida."

S AVALISTA  (1) AVALISTA  (2)
T Nome: Nome: 

I Assinatura: Assinatura:

M Endereço: Endereço:

O Bairro: Cidade: Estado: Bairro: Cidade: Estado:

Registro: CPF.n° Registro: CPF.n°

              ,      de de
                   (local)                                                        (dia)                                      (mês)                                      (ano)

Assinatura do tomador

Para Uso da Cooperativa

C = R$ Verificação: CONSELHO de ADMINISTRAÇÃO
S = R$ Aprovação / data: __________________________

L = R$ Assinaturas:

venc      /     /  
      [ C ]               [ N ]

Formulário nº 01 - rev.1

  COOPERATIVA de CRÉDITO dos EMPREGADOS de ELEVADORES ATLAS

SOLICITAÇÃO  de   EMPRÉSTIMO



 crédito.

tomador (associado solicitante) não honre com seus pagamentos.

Formulário nº 01 - rev.1

12) Para uso da Cooperativa: Campo exclusivo de uso da Cooperativa - NÃO PREENCHER

11) Assinatura do tomador: O associado solicitante deverá assinar na linha a seguir, de acordo com o que efetuou em
seus documentos de identificação oficial

IMPORTANTE: Na linha assinatura, o avalista deverá ASSINAR de forma idêntica ao que realizou em seus docu-
mentos de identificação oficial(RG-Registro Geral, CNH-Carteira de Habilitação, etc.). Esta assinatura deverá se 
repetir, de forma idêntica em outro formulário (Nota Promissória).

10) Na linha a seguir o associado deverá informar o município de sua residência, o dia, mês e ano da solicitação, ou seja, 
a data em que está realizando a solicitação.

Cooperativa não conceder o empréstimo caso este campo esteja sem informação, ou com dados genéricos, de forma a 
impossibilitar a identificação da utilização do valor envolvido;

9) AVALISTA (1) e AVALISTA (2): Este campo deverá ser preenchido por funcionários da Elevadores Atlas Schindler Ltda,
de preferência associados da Cooperativa Atlas-SP, no qual figurarão como avalistas, sendo esta a garantia da
Cooperativa, no qual os mesmos serão acionados, a qualquer momento, de acordo com o regulamento próprio, caso o

a essa informar ao associado sobre tal impossibilidade, esclarecendo as regras e limites máximos;

7) Nº parcelas: Informar o número de parcelas a ser dividido o montante solicitado. 
IMPORTANTE: Convém ao associado buscar esta informação na Cooperativa para verificação dos limites máximos
e mínimos do número de prestações, respeitando o regulamento estipulado por esta entidade;

8) Finalidades: Especificar para qual necessidade o valor solicitado será utilizado. Pede-se que neste campo o associado 
seja o mais específico possível, para que a análise de concessão seja realizada de forma correta. Fica a critério desta 

4) Bens que possui: Informar em valor os bens que atualmente são de sua propriedade (associado);

5) Dívidas: Informar todas as dívidas que o associado possui, com o maior detalhe possível;

6) Empréstimo pretendido: informar em valor (reais) o montante a ser solicitado para a Cooperativa.
IMPORTANTE: Sugerimos SEMPRE consultar o saldo disponível de valor a ser tomado como empréstimo. Em
caso de solicitações com valores excedentes aos limites estabelecidos pelo regulamento da Cooperativa, caberá

- Agência: Informar o número da agência, de forma completa (inclusive dígito) correspondente a conta que deverá receber
o valor solicitado (empréstimo);
- Conta: Informar o número da conta, inclusive o dígito, para que tenhamos a informação completa para a realização do

3) Outros rendimentos: Informar todo e qualquer rendimento que o associado solicitante possuir além dos vencimentos 
provenientes da Elevadores Atlas Schindler Ltda;

solicitando o empréstimo. Todos os dados deverão ser inseridos correspondendo a expressão de verdade, visto que a
Cooperativa poderá utilizar tais informações para contato junto ao associado em eventualidades como esclarecimentos de 
dados ou envio de correspondências.

2) Dados Bancários: Este campo deverá ter o preenchimento completo de:
- Banco: Informar o nome da instituição financeira no qual a conta pertence. Exemplo: Itaú, Bradesco, Caixa Econômica,
 Santander, etc.;

terceiros, não receberão os valores de empréstimos por este meio, sendo critério desta Cooperativa em alterar a 
modalidade para ordem de pagamento, no qual o valor envolvido deverá ser retirado na boca do caixa do Banco
Itaú, sofrendo a cobrança de taxas estipuladas por esta instituição, tendo total isenção da Cooperativa.

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

PROCEDIMENTO PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
SOLICITAÇÃO de EMPRÉSTIMO

IMPORTANTE: Os créditos de empréstimos somente são permitidos em contas nominais de nossos associados, 
na categoria de conta-corrente ou conta-poupança. Demais modalidades de contas, como conta-salário, ou de

1) Dados Pessoais: Preencher em letra de forma legível, ou de forma eletrônica, os dados pessoais do associado que está
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