
SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIO E/OU BENEFÍCIO PARA A CREDIMOGIANA

Ao Banco ______________________________________.

Eu  ___________________________________________________________, inscrito no CPF sob o
nº _____________________________, nos termos de inciso ll, do artigo 2º da Resolução 3.402 do Conselho
Monetário Nacional, solicito que essa instituição financeira proceda, sem nenhum custo, a transferência integral 
dos valores creditados a título de salário, aposentadoria ou similares na agência ______________, 
conta ___________ para a conta abaixo especificada, mantida na Credimogiana, na mesma data de crédito:

Banco 756 - Banco Cooperativo do Brasil
Agência: 4277 - Credimogiana
Conta: __________________

A presente solicitação está firmada em duas vias, devendo, necessariamente, uma via ser devolvida protocolada.

__________________________________, _______ de ______________________ de 20_____.

_____________________________
 Assinatura do Cliente

_____________________________
Protocolo de Recepção do Gerente
( solicitar carimbo)

IMPORTANTE: a realização da transferência automática dos eu salário depende da aceitação/processamento desta solicitação 
por parte do banco em que o seu salário é creditado. Por isso, entregue essa solicitação com até cindo dias de antecedência 
do próximo crédito do seu salário e certifique-se de que seu pedido foi atendido pelo outro banco.

Dúvidas, sugestões e reclamações, fale com seu gerente.

(FL 1/2)                                                                    1ª via Cliente
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(FL 2/2)                                                                    2ª Banco Origem


	Página 1
	Página 2

