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Saldo Remanescente: Autorizo(amos) o Itaú a transferir o saldo disponível na conta após o efetivo
encerramento, para a conta indicada abaixo. Caso não informe nenhuma conta, o valor ficará

Itaú -é o banco Itaú Unibanco S.A.,com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,nº 100
Torre Olavo Setubal, São Paulo, SP, CNPJ 60.701.190/0001-04.

1ª - via - Banco - 2ª via -Cliente / Solicitante

Solicitação de Encerramento da Conta Corrente Empresas

Solicito(amos) ao Itaú o encerramento da conta abaixo identificada:

Tipo de contaAgência Conta nº DAC

Nome Empresarial (Cliente) CNPJ

Solicitante(s) (Representantes legais/Autorizados)
Nome CPF

Motivo do encerramento da conta

Endereço de correspondência:

E-mail:

Nome Cliente:
Banco:

1.Procedimento de Encerramento - Com o seu pedido de encerramento, você(s) autoriza(m) o

a) Cancelar e desvincular os produtos e serviços atrelados à Conta.
b) Resgatar, a partir do primeiro dia útil seguinte à data da solicitação de encerramento, eventuais
aplicações financeiras e valores mobiliários, tais como conta poupança, cotas de fundos de
investimento, CDB, etc., mesmo que signifique a perda de rendimentos futuros, e creditar o produto
dos resgates na conta corrente.
1.1.Após o resgate de todas as aplicações financeiras e desvinculação dos produtos e serviços

atrelados à conta, caso haja eventual saldo positivo na data da efetivação do encerramento,
você autoriza o Itaú a transferir os valores para a conta informada acima, ou a disponibilizar o

disponível para retirada em qualquer agência Itaú.

valor ficará disponível para retirada em qualquer agência Itaú.

Agência: Conta:
CNPJ:

-

Importante! Caso a conta informada acima esteja incorreta ou a transferência não seja efetivada, o

saldo para resgate em qualquer agência.
a) O Itaú esclarece ainda, que o eventual saldo positivo será disponibilizado após 2 (dois)

dias úteis da data do efetivo encerramento.

Itaú:

Condições para o Encerramento da Conta

25112-4 (FL 1/3) CC 10/19

 

Possui outra conta no Itau

 
  

INSTITUTO SOC MAIS SAUDE
341

FINANCEIRO1@INSTITUTOMAISSAUDE.ORG.BR

 

Conta Universal03130 71915

000.000.000- 0
 
FABIANE THOME COTOVIA PIMENTEL

INSTITUTO SOC MAIS SAUDE 18.963.002/0008-18

18.963.002/0008-18
3130 00000073957 0
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2.1.

Importante:

a)Mantenha saldo disponível suficiente para o pagamento de todas as obrigações
pendentes, como operações de crédito, tarifas, tributos, cheques emitidos, débitos
automáticos e serviços contratados.

moratórios, até sua final e total liquidação.

b)A suspensão dos débitos automáticos pode ser feita com, no mínimo, 5 dias úteis de
antecedência da data do vencimento das respectivas contas.

3.Cheques e Cartões - Ao solicitar o encerramento da conta, o cliente deve:

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

4.Encerramento Efetivo da Conta - O Itaú enviará ao cliente, por meio eletrônico ou por
correspondência, comunicado com a data do efetivo encerramento da conta, salvo se a conta for
encerrada na data da solicitação de encerramento.

4.1.Guarde este documento e, se houver, o comunicado de encerramento enviado pelo
Itaú, guarde-o também, pois são os comprovantes do encerramento da conta.

Importante: Após o efetivo encerramento, o Itaú deixará de processar os créditos e débitos
vinculados à conta, tais como débitos automáticos e/ou agendados.

25112-4 (FL 2/3) CC 10/19 1ª - via - Banco - 2ª via -Cliente / Solicitante

d) Caso possua operações de crédito vinculadas a aplicações financeiras, como Crédito com
Garantia de Investimento, ao proceder com o resgate indicado no item 1:
d.1) Poderá ocorrer a liquidação antecipada do contrato, com a utilização dos valores resgatados
para amortização da operação de crédito, conforme previsto no respectivo contrato;
d.2) Caso as garantias não sejam suficientes para quitar a totalidade da operação de crédito,
você permanecerá responsável pelo saldo devedor remanescente, além de eventuais encargos

Destruir as folhas de cheques não utilizadas, ou devolvê-las na agência.
Guardar o formulário específico de cancelamento dos cheques fabricados e não utilizados
entregue junto com o pedido de encerramento da conta.
Os cheques emitidos que não tenham sido objeto de contra-ordem, oposição ou cancelamento,

encerrada" e ensejará a inscrição do emitente no cadastro dos emitentes de cheques sem
fundos do Banco Central do Brasil.

se apresentados após o encerramento da conta, serão devolvidos pelo motivo "conta

Inutilizar o cartão de débito, após o efetivo encerramento da conta.

2.2.
movimentação da conta poderá ser feita:
a) Se o cartão da conta estiver ativo: por caixas eletrônicos ou nos terminais de caixa das

agências do Itaú.
b) Se o cartão da conta não estiver ativo: nos terminais de caixa da agência mantenedora da

conta, mediante solicitações escritas ao seu gerente, recibo de retirada ou cheque ordem
de pagamento.

2.3. Até o efetivo encerramento da conta, os lançamentos a crédito serão processados
regularmente e os débitos somente se houver saldo.

Durante o processo de encerramento, não serão fornecidos novos talões de cheques, mas a

2.Conta em Processo de Encerramento - Se houver produtos, serviços ou operações de crédito

O PROCESSO DE ENCERRAMENTO TERMINARÁ APÓS O ITAÚ CANCELAR OU

que não possam ser cancelados ou desvinculados no dia do seu pedido de encerramento, a conta
entrará em processo de encerramento.

DESVINCULAR TODOS OS CONTRATOS DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO,
E AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA.

c) Caso esteja utilizando limite LIS, o cheque especial do Itaú, realize o pagamento do saldo
utilizado, acrescido dos encargos.

Atenção: Verifique o Demonstrativo de Compromissos Pendentes e informe-se com o gerente os
produtos ou serviços que precisam ser cancelados ou desvinculados da conta pelo cliente.

1.2. Operações de crédito e serviços que, de acordo com o respectivo contrato, permitem o
pagamento por meio de boleto de cobrança, permanecerão ativos.
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DECLARAÇÃO DO CLIENTE/ SOLICITANTE

Itaú Unibanco

Responsável pelo atendimento ao cliente

, de de .

Agência Nome do funcionário Assinatura

Observação

25112-4 (FL 3/3) CC 10/19 1ª - via - Banco - 2ª via -Cliente / Solicitante

Estamos cientes do encerramento da conta e

do Itaú Unibanco.

5.Tarifa - Será devida tarifa, a ser paga até o efetivo encerramento da conta:
a) Do pacote de serviços contratado, em valor proporcional ao período utilizado até a data

de solicitação de encerramento, acrescido de eventuais transações excedentes e
serviços utilizados, ou

b) Apenas pelos serviços utilizados, se a conta não possuir pacote de serviços.

6. Solução Amigável de Conflitos - Consultas, informações e serviços transacionais acesse
itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis das 8h às 20h ou procure sua
agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728,
todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722,
todos os dias, 24 horas por dia

junto ao Itaú ou às empresas do conglomerado
nem das obrigações ou contratos pendentes
significa a quitação das operações de créditos e
Sabemos que o encerramento da conta não
não mais processar débitos e créditos na conta.
aplicações financeiras atrelados, bem como,
desvincular e resgatar produtos, serviços e
encerramento, autorizamos o Itaú a cancelar,
data desta solicitação. Com o pedido de
sabemos que ele poderá ou não ocorrer na

Cliente

Cliente

Assinaturas:

4691 JAQUELINE BARBARA DA SILVA

CONTA ENCERRADA NESTA DATA

2022SAO PAULO 20   ABRIL
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Saldo Remanescente: Autorizo(amos) o Itaú a transferir o saldo disponível na conta após o efetivo
encerramento, para a conta indicada abaixo. Caso não informe nenhuma conta, o valor ficará

Itaú -é o banco Itaú Unibanco S.A.,com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,nº 100
Torre Olavo Setubal, São Paulo, SP, CNPJ 60.701.190/0001-04.

1ª - via - Banco - 2ª via -Cliente / Solicitante

Solicitação de Encerramento da Conta Corrente Empresas

Solicito(amos) ao Itaú o encerramento da conta abaixo identificada:

Tipo de contaAgência Conta nº DAC

Nome Empresarial (Cliente) CNPJ

Solicitante(s) (Representantes legais/Autorizados)
Nome CPF

Motivo do encerramento da conta

Endereço de correspondência:

E-mail:

Nome Cliente:
Banco:

1.Procedimento de Encerramento - Com o seu pedido de encerramento, você(s) autoriza(m) o

a) Cancelar e desvincular os produtos e serviços atrelados à Conta.
b) Resgatar, a partir do primeiro dia útil seguinte à data da solicitação de encerramento, eventuais
aplicações financeiras e valores mobiliários, tais como conta poupança, cotas de fundos de
investimento, CDB, etc., mesmo que signifique a perda de rendimentos futuros, e creditar o produto
dos resgates na conta corrente.
1.1.Após o resgate de todas as aplicações financeiras e desvinculação dos produtos e serviços

atrelados à conta, caso haja eventual saldo positivo na data da efetivação do encerramento,
você autoriza o Itaú a transferir os valores para a conta informada acima, ou a disponibilizar o

disponível para retirada em qualquer agência Itaú.

valor ficará disponível para retirada em qualquer agência Itaú.

Agência: Conta:
CNPJ:

-

Importante! Caso a conta informada acima esteja incorreta ou a transferência não seja efetivada, o

saldo para resgate em qualquer agência.
a) O Itaú esclarece ainda, que o eventual saldo positivo será disponibilizado após 2 (dois)

dias úteis da data do efetivo encerramento.

Itaú:

Condições para o Encerramento da Conta

25112-4 (FL 1/3) CC 10/19

 

Possui outra conta no Itau

 
  

INSTITUTO SOC MAIS SAUDE
341

FINANCEIRO1@INSTITUTOMAISSAUDE.ORG.BR

 

Conta Universal03130 71915

000.000.000- 0
 
FABIANE THOME COTOVIA PIMENTEL

INSTITUTO SOC MAIS SAUDE 18.963.002/0008-18

18.963.002/0008-18
3130 00000073957 0

CASA DO ATOR , 1117 CJ 163
VILA OLIMPIA - SAO PAULO - SP
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2.1.

Importante:

a)Mantenha saldo disponível suficiente para o pagamento de todas as obrigações
pendentes, como operações de crédito, tarifas, tributos, cheques emitidos, débitos
automáticos e serviços contratados.

moratórios, até sua final e total liquidação.

b)A suspensão dos débitos automáticos pode ser feita com, no mínimo, 5 dias úteis de
antecedência da data do vencimento das respectivas contas.

3.Cheques e Cartões - Ao solicitar o encerramento da conta, o cliente deve:

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

4.Encerramento Efetivo da Conta - O Itaú enviará ao cliente, por meio eletrônico ou por
correspondência, comunicado com a data do efetivo encerramento da conta, salvo se a conta for
encerrada na data da solicitação de encerramento.

4.1.Guarde este documento e, se houver, o comunicado de encerramento enviado pelo
Itaú, guarde-o também, pois são os comprovantes do encerramento da conta.

Importante: Após o efetivo encerramento, o Itaú deixará de processar os créditos e débitos
vinculados à conta, tais como débitos automáticos e/ou agendados.

25112-4 (FL 2/3) CC 10/19 1ª - via - Banco - 2ª via -Cliente / Solicitante

d) Caso possua operações de crédito vinculadas a aplicações financeiras, como Crédito com
Garantia de Investimento, ao proceder com o resgate indicado no item 1:
d.1) Poderá ocorrer a liquidação antecipada do contrato, com a utilização dos valores resgatados
para amortização da operação de crédito, conforme previsto no respectivo contrato;
d.2) Caso as garantias não sejam suficientes para quitar a totalidade da operação de crédito,
você permanecerá responsável pelo saldo devedor remanescente, além de eventuais encargos

Destruir as folhas de cheques não utilizadas, ou devolvê-las na agência.
Guardar o formulário específico de cancelamento dos cheques fabricados e não utilizados
entregue junto com o pedido de encerramento da conta.
Os cheques emitidos que não tenham sido objeto de contra-ordem, oposição ou cancelamento,

encerrada" e ensejará a inscrição do emitente no cadastro dos emitentes de cheques sem
fundos do Banco Central do Brasil.

se apresentados após o encerramento da conta, serão devolvidos pelo motivo "conta

Inutilizar o cartão de débito, após o efetivo encerramento da conta.

2.2.
movimentação da conta poderá ser feita:
a) Se o cartão da conta estiver ativo: por caixas eletrônicos ou nos terminais de caixa das

agências do Itaú.
b) Se o cartão da conta não estiver ativo: nos terminais de caixa da agência mantenedora da

conta, mediante solicitações escritas ao seu gerente, recibo de retirada ou cheque ordem
de pagamento.

2.3. Até o efetivo encerramento da conta, os lançamentos a crédito serão processados
regularmente e os débitos somente se houver saldo.

Durante o processo de encerramento, não serão fornecidos novos talões de cheques, mas a

2.Conta em Processo de Encerramento - Se houver produtos, serviços ou operações de crédito

O PROCESSO DE ENCERRAMENTO TERMINARÁ APÓS O ITAÚ CANCELAR OU

que não possam ser cancelados ou desvinculados no dia do seu pedido de encerramento, a conta
entrará em processo de encerramento.

DESVINCULAR TODOS OS CONTRATOS DE SERVIÇOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO,
E AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DA CONTA.

c) Caso esteja utilizando limite LIS, o cheque especial do Itaú, realize o pagamento do saldo
utilizado, acrescido dos encargos.

Atenção: Verifique o Demonstrativo de Compromissos Pendentes e informe-se com o gerente os
produtos ou serviços que precisam ser cancelados ou desvinculados da conta pelo cliente.

1.2. Operações de crédito e serviços que, de acordo com o respectivo contrato, permitem o
pagamento por meio de boleto de cobrança, permanecerão ativos.
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DECLARAÇÃO DO CLIENTE/ SOLICITANTE

Itaú Unibanco

Responsável pelo atendimento ao cliente

, de de .

Agência Nome do funcionário Assinatura

Observação

25112-4 (FL 3/3) CC 10/19 1ª - via - Banco - 2ª via -Cliente / Solicitante

Estamos cientes do encerramento da conta e

do Itaú Unibanco.

5.Tarifa - Será devida tarifa, a ser paga até o efetivo encerramento da conta:
a) Do pacote de serviços contratado, em valor proporcional ao período utilizado até a data

de solicitação de encerramento, acrescido de eventuais transações excedentes e
serviços utilizados, ou

b) Apenas pelos serviços utilizados, se a conta não possuir pacote de serviços.

6. Solução Amigável de Conflitos - Consultas, informações e serviços transacionais acesse
itau.com.br/empresas ou ligue 0300 100 7575, em dias úteis das 8h às 20h ou procure sua
agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 728 0728,
todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722,
todos os dias, 24 horas por dia

junto ao Itaú ou às empresas do conglomerado
nem das obrigações ou contratos pendentes
significa a quitação das operações de créditos e
Sabemos que o encerramento da conta não
não mais processar débitos e créditos na conta.
aplicações financeiras atrelados, bem como,
desvincular e resgatar produtos, serviços e
encerramento, autorizamos o Itaú a cancelar,
data desta solicitação. Com o pedido de
sabemos que ele poderá ou não ocorrer na

Cliente

Cliente

Assinaturas:

4691 JAQUELINE BARBARA DA SILVA

CONTA ENCERRADA NESTA DATA

2022SAO PAULO 20   ABRIL
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Demonstrativo de Compromissos Pendentes Empresas

Relação de contratos, serviços e operações de crédito vigentes:

23324-7 (FL 1/1) B0 10/19 1ª Via Banco – 2ª Via Cliente/Solicitante

Assinatura do Cliente Assinatura do Itaú Unibanco

, de de

Conta corrente
Nome empresarial do ClienteAgência Conta n° DAC CNPJ

Responsável pelo atendimento ao cliente

Agência Nome do funcionário

Observação

OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

Estamos cientes de que:

1. Até o término do processo de encerramento deveremos:

a) Manter saldo disponível suficiente para o pagamento de todas as obrigações pendentes,
como operações de crédito, tarifas, tributos, cheques emitidos, débitos automáticos e
serviços contratados perante o Itaú ou as empresas do conglomerado do Itaú Unibanco;

c) Quitar as faturas de débito automático não debitadas em conta, independentemente de
constarem a expressão "Conta em Débito Automático".

b) Optar pela manutenção ou cancelamento dos contratos de previdência, seguros e outros, cujo
pagamento poderá ser realizado por meio de boleto bancário, conforme estabelecido nos
respectivos contratos;

Produtos e Serviços Vinculados Saldo (credor/devedor)

ENCARGOS PENDENTES               0,11-
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

SAO PAULO 20   ABRIL 2022

INSTITUTO SOC MAIS SAUDE3130 71915 0 18.963.002/0008-18

 

JAQUELINE BARBARA DA SILVA

 

4691
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Demonstrativo de Compromissos Pendentes Empresas

Relação de contratos, serviços e operações de crédito vigentes:

23324-7 (FL 1/1) B0 10/19 1ª Via Banco – 2ª Via Cliente/Solicitante

Assinatura do Cliente Assinatura do Itaú Unibanco

, de de

Conta corrente
Nome empresarial do ClienteAgência Conta n° DAC CNPJ

Responsável pelo atendimento ao cliente

Agência Nome do funcionário

Observação

OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

Estamos cientes de que:

1. Até o término do processo de encerramento deveremos:

a) Manter saldo disponível suficiente para o pagamento de todas as obrigações pendentes,
como operações de crédito, tarifas, tributos, cheques emitidos, débitos automáticos e
serviços contratados perante o Itaú ou as empresas do conglomerado do Itaú Unibanco;

c) Quitar as faturas de débito automático não debitadas em conta, independentemente de
constarem a expressão "Conta em Débito Automático".

b) Optar pela manutenção ou cancelamento dos contratos de previdência, seguros e outros, cujo
pagamento poderá ser realizado por meio de boleto bancário, conforme estabelecido nos
respectivos contratos;

Produtos e Serviços Vinculados Saldo (credor/devedor)

ENCARGOS PENDENTES               0,11-
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

SAO PAULO 20   ABRIL 2022

INSTITUTO SOC MAIS SAUDE3130 71915 0 18.963.002/0008-18

 

JAQUELINE BARBARA DA SILVA

 

4691
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