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Caixa Económica de Cabo Verde

Data Agência Nº de cliente

d d m m a a a a

Nome

Morada

Profissão Função

Empresa em que trabalha em regime efectivo

Morada

C.P.

Telefone/Telemóvel Email

Nº pessoas do agregado familiar

Identificação do titular

Dados profissionais

Conta Caixa Ordenado

C.P.

$

)

Telefone

Vencimento mensal líquido (juntar os últimos recibos de ordenado)

Outros rendimentos mensais

Assinaturas

Parecer

Despacho

Autorizo o crédito directo automático até ao limite de esc. Conferido por

Indicar proveniência

Rendimentos

Os dados recolhidos neste impresso são confidenciais e serão processados, informaticamente , destinando-se a utilização nas relações comerciais com a Caixa Económica de Cabo Verde.
Os interessados podem ter acesso à informação que lhes diga respeito e solicitar eventuais correções junto dos nossos balcões.
Autoriza-se ainda a Caixa Económica de Cabo Verde a proceder, junto das entidades externas, as confirmações necessárias a eventuais relações comerciais.
O (s) abaixo assinado (s) declara (m) expressamente conhecer e aceitar as condições inscritas no verso desta proposta, como fazendo parte integrante
do contrato de concessão de crédito a que a mesma se refere uma vez concluida.
E reconhecida à Caixa Económica de Cabo Verde que se reserve o direito de recusar esta proposta sem necessidade de qualquer justificação.   

Reservado aos serviços da Caixa

(

Agência

Data

d d m m a a a a
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Caixa Económica de Cabo Verde

Condições contratuais

Conta Caixa Ordenado

Entre a Caixa Económica de Cabo Verde, a seguir designada por Caixa Económica de Cabo Verde e o subscritor deste contrato, a seguir designado por cliente é 
celebrado o presente contrato, o qual se rege pelas condições constantes das cláusulas seguintes: 

Cláusula 1ª (condição geral) 

1. Crédito a particulares, SOB forma de adiantamento de vencimentos, destina-se a pessoas singulares que, dispondo de rendimentos regulares provenientes de 
uma situação estável, gozem de plena capacidade jurídica. esta linha de crédito tem por objectivo facultar recursos para ocorrerem a despesas diversas de 
consumo de particulares. 

2. Podem beneficiar desta linha de crédito, os clientes que reunam, acumulativamente, as seguintes condições: 
• tenham salários domiciliados na caixa; 
• não possuam créditos em situação irregular; 
• possuam contrato de trabalho efectivo, de preferência há mais de um ano com a mesma entidade empregadora. 

Cláusula 2ª (montante e utilização) 

Por efeito do presente contrato, a Caixa Económica de Cabo Verde concede ao cliente um empréstimo, no montante estipulado, o qual é creditado na identificada 
conta de depósito à ordem, na data de assinatura do mesmo. o cliente confessa-se, perante a Caixa, devedor/solidariamente devedor da referida quantia 
mutuada que, expressamente, declara receber. 

Cláusula 3ª (autorização de débitos) 

1. A Caixa Económica de Cabo Verde fica desde já autorizada pelo cliente a debitar na identificada conta de depósito à ordem, as quantias correspondentes às 
prestações do presente contrato, bem como as importâncias destinados ao pagamento de quaisquer créditos da Caixa Económica de Cabo Verde sobre o cliente, 
nomeadamente despesas relacionadas com a contratação. 

2. O cliente autoriza expressamente a Caixa, a título de compensação voluntária de créditos, e desde que verificado o incumprimento de qualquer obrigação 
emergente do presente contrato, a debitar, total ou parcialmente, quaisquer contas em que o cliente seja titular ou co-titular em conta de depósito solidária. 

Cláusula 4ª (juros) 

1. o capital vence juros à taxa em vigor, a data da realização do contrato, para esta linha de crédito e encontra-se publicada em ordem de serviço específica para 
as operações activas. 
2. os juros são posticipados e incluídos nas prestações de reembolso. 

Cláusula 5ª (reembolso) 

O presente contrato vigorará pelo prazo acordado. o empréstimo será reembolsado em prestações mensais, constantes e sucessivas, a partir do mês imediato ao 
da concessão do crédito. o reembolso do empréstimo efectuado por débito directo na conta de depósito à ordem a qual o cliente se obriga a manter provisionado 
para o efeito. 

Cláusula 6ª (amortizações parciais antecipadas) 

1. o cliente poderá antecipar, total ou parcialmente, a amortização do empréstimo. 
2. as amortizações parciais serão consideradas, sujeitas aos seguintes princípios: 
a) deverão ser solicitadas com uma antecedência mínima de 15 dias em relação ao final do período mensal em curso; 
b) não poderão ser inferiores a um vencimento mensal ilíquido do proponente, sendo o respectivo valor múltiplo de 5.000$00. 
c) terão efeito a partir do início do período mensal subsequente à data da amortização. 
3. o pagamento antecipado e total do empréstimo deverá ser solicitado à Caixa com uma antecedência mínima de 15 dias da data em que pretende efectuar o 
pagamento. o montante devido para o pagamento integral do empréstimo será reportado à data do próximo vencimento da prestação relativamente ao dia da 
entrega do valor necessário para o mesmo. 

Cláusula 7ª (garantia) 

Para assegurar o pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes do presente contrato, designadamente o pagamento do capital, juros e demais 
encargos, o(s) fiador(es) constituem-se e confessam-se devedores e principais pagadores de todas as dívidas assumidas pelo cliente, renunciando desde já e 
expressamente ao benefício de excussão. poderá(ão) ser constituída(s) outra(s) garantia(s) admitida(s) em direito. 

Cláusula 8ª (incumprimento e antecipação do vencimento) 
Em caso de incumprimento contratual por parte do cliente de qualquer obrigação emergente deste contrato a Caixa poderá proceder à resolução imediata do 
mesmo e ao vencimento antecipado da obrigação de reembolso, exigindo o pagamento imediato da dívida. 

Cláusula 9ª (encargos) 

O cliente assume perante a Caixa a obrigação de pagamento de todos os encargos resultantes da execução do presente contrato. 

Cláusula 10ª (efeitos) 

O presente contrato produz efeitos a partir da sua assinatura. 

Cláusula 11ª (foro) 
Para quaisquer questões emergentes deste contrato fica designado o foro de comarca _________________, com expressa renúncia a qualquer outro. 


