Termo de Encerramento de Conta
Ao
Banco do Brasil S.A
Agência: 3363-4 SORO

SHOPPING

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da

16473-9 da agência 3363-4, conforme Resolução CIVN
n" 2.425 de 24.1 1.1993, com redação dada pela Resolução CIVN n.o 2.747, de 28.06.2000
e Circular Bacen no 3.680,
04.11 .2013.

Autorizo o Banco do Brasil
previam débito de valores n
eventuais contratos e/ou apl
débitos automáticos de com
ele ligadas.
Estou ciente que:
1. o Banco do Brasil dispõe
da conta, condicionado à
encerramento ora solicita
discriminadas no "Demons
2. a conta não poderá ser
compromissos e débitos de
com o Banco e cujos pag
de comum acordo, por qui
compromissos e obrigaçõe
3. a partir desta data a co
término desse período (30 d
para liquidação de todas as
de serviços, de empréstimos,
e débitos programados por
como, por exemplo, água,
minha emissão, o Banco
responsabilidade perante o
4. a eventual suspensão d
exceção para os débitos já e
da conta e da possibilidade
nstituição Financei ra;
5. o Banco do Brasil deixará
Caso eu não regularize as
não havendo, por consequê
ser cobrada;
6. o banco acalará o pedi
sustados, revogados ou ca
dentro do prazo de prescriç
mesmo após o encerramen
I

(i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que
conta objeto do pedido de encerramento; (ii) desvincular
não liquidados; (iii) cancelar todas as autorizações para
isso do cliente, com o Banco do Brasil ou com empresas a

' prazo de até 30 dias corridos para realizar o encerramento
larizaçáo, por minha parte, das pendências que impeçam o

dentro do prazo mencionado, as quais apresentam-se
rativo de Compromissos";
ncerrada no prazo acima referido enquanto existir saldo,
rentes de outras obrigações contratuais que eu mantenha
ntos estejam a ela vinculados, enquanto não equacionadas,
o ou novaÇão, a forma de baixa ou liquidação desses

indicada entrará em processo de encerramento e, até o
), deverei manter nesta conta saldo suficiente e disponível
nhas obrigações (tributos, impostos, contratos de prestação
limites de crédito, tariÍas, encargos financeiros, se Íor o caso,
uisição de produtos do Banco ou por contas de consumo,
e telefone) perante os beneficiários de eventuais cheques de
o Brasil ou empresas a ele ligadas, assumindo total
do Brasil pelo não processamento de eventuais débitos;
débitos programados pode ser Íeita até esta data, com
vados nesse dia, em razáo de já terem sensibilizado o saldo
eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a

I

cobrar tarifa de manutenção de conta a partir desta data.
ncias contidas nesse termo dentro do prazo de 30 dias e
ia, o encerramento da conta, a tarifa de manutenção poderá

o de encerramento mesmo existindo eventuais cheques
lados por qualquer causa e na hipótese de apresentação
, tais cheques serão devolvidos pelos respectivos motivos,
da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações

Iegais;
7. eventuais cheques pende
prazo de prescrição, serão d
Cadastro de Emitentes de

ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do
dos por motivo 13 (Conta Encerrada) e serão incluídos no
ues sem Fundos do Banco Central do Brasil;
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Encerramento de Conta
Demonstrativo de Compromissos

Agência: 3363-4
Conta: 16473-9

O encerramento da conta
condicionado à regulariz
sendo ele(s):

m epígraÍe será eÍetuado dentro do prazo de 30 dias,
e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m),

Compromisso
em

Quantidade/Valor- R$

Segue, para conhecimento, relação dos produtos que o cliente possui vinculado à conta
mencionada. A exceção daq les listados no item anterior, o encerramento da conta não
avaliará a manutenção de ses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua
responsabilidade, após o eu encer ramento:
Compromisso
Quantidade
BB RENDA FIXA FUN
EI
ITUENTOS
1
RIDICA
1
Data limite para o efetivo
rramento: 21,02.202A
SOROCABA SP , 22 de Janeiro de 2A2A

Cliente(s):
4

tl

Razão: LIG
OCABANA
CNPJ: 07.780.51 1 rc}01 -12
Repr. Iegal: CAMILA JULIA
CPF: 295.125.008-84
RG: 306268164 SSP SP
Endereço: R DACIO PANISE

Razão: LIGA SOROCABANA
CNPJ: 07 .78O.51 1 10001 -12
Repr. legal: VLADIIVIR JULIA
CPF: 250.066.008-70
RG: 23499826X SSP
Endereço: R JOSE MARIA

qrúL
E BOXE E ARTES MARCIAIS

NUNES IVARCELINO

E BOXE E ARTES MARCIAIS

DE GODOI

ES 00093

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao
midor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729
Deficientes Auditivos ou
Fala - 0800 729 0088
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Extrato de Conta Corrente

Cliente
Nome

LIGASBARTESMARCIAIS
Agência

Conta
'1

Movimento
Data

DqP'

Histórico

8395.X

CH PAGO AG

ongem
1310112020
221O1

Documento

Valor

Saldo

c

Saldo Anterior
850.079

1.368

D

D

SALDO

2210112020

D

lnvest.com Resgate Autom.

1.368,22 C

Saldo

0,00

Juros *

c

0,00

Data de Debito de Juros

311O112020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF
de acordo com o somatório dos

0310212020

devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de lnvestimentos
RF Ref DI

'1

.369

16C

TOTAL

1.369,

16C

(*) Saldo atualizado ate 21.O1.2020
f

nformações adicionais

Impresso

em 22.01.2020 às 13:50:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou
Serviço de Atendimento ao Consumidor Ouvidoria BB - 0800 729 5678
DeÍicientes Auditivos ou de Fala - 0800 729

Mod. 0.50.81 7-2 - Ouy201 6 - SISBB 1 6298 - bb.com.br - Central

729 0001
- 0800 729 0722
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Extrato de Conta Corrente

Cliente
Nome

LIGA S B ARTES MARCIAIS
Agência

Conta

16.473-9

Movimento
Data

DqP.

ongem
1310112020

Históríco

Documento

Valor

Saldo

Saldo Anterior
C

lnvest.com Resgate Autom.
Saldo

1.368,22 C

Juros *

1.368,22 C
0,00

Data de Debito de Juros

loF *

311O112020

0,00

Data dê Debito de IOF
de acordo com o somatório dos

03/o21202A

devedores diários no mes anterior ao
débito.

Saldo de lnvestimentos
RF Ref Dt

TOTAL

1.369,

16C
16C

(*) Saldo atualizado ate 2,t.o1.2O2O

fnformações edicionais

lmpresso

em

22.01

.2020 às 13:37:38

Central de Atendimênto BB 4004 0001
ou
Serviço de Atêndimênto ao Consumidor
Ouvidoria BB 0800 729 5678
D eÍicientes Auditivos ou de
Fala 0800 729

[y'od. 0.50.8i7-2 - OuV2o16 - SISBB j62s8
- bb.com.br

_

Central de

729 0001
- oeoo 729 0722

BB 4004 OO01 (Capitais) e OBOO 729 OOOI (Demais
localidades)

_

pvb
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So Ba*co
Utilizado

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por'

ClConente
Talão

Gópi* de Çheque no.

Ü

Bo Baneo

vi.*oo

O

Utitizado

Vistos

Cohtàdor

Caixa

Clcorrente
-ialão

Cheque assinado por.

Cruzado

