
DADOS DAOPERAÇÃO
VALOR DO CRÉDITO R$: VALOR DATARIFADE CADASTRO R$:
PRAZO - (Nº PARCELAS): VALOR DAPARCELAR$:
CET – CUSTO EFETIVO TOTAL=   R$                                   CET :  _____  _%  AO MÊS     ______% AO ANO

NOME COMPLETO:

CPF: RG: TÍTULO ELEITOR:

DT. NASCIMENTO: SEXO: ESTADO CIVIL:

NATURALIDADE: NACIONALIDADE:

FILIAÇÃO: PAI:

MÃE:

ENDEREÇO: Nº COMPL:

BAIRRO: CIDADE: CEP: UF:

TEMPO DE RESIDÊNCIA: ANO(S) MÊS(ES) TEL(RES): (DDD+Nº) CEL:

NOME DO CÔNJUGE: CPF

REFERÊNCIA: (NOME) TEL: (DDD+Nº)

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS

EMPRESA/ÓRGÃO: MATRÍCULA:

CPF CONSIGNAÇÃO: DT. ADMISSÃO: SALÁRIO R$:

ENDEREÇO: Nº COMPL:

BAIRRO: CIDADE: CEP: UF:

TELCOMERCIAL: (DDD+Nº) RAMAL:

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA DOC / TED

CNPJ/CPF: DESTINATÁRIO:

BANCO (NÚMERO E NOME): AGÊNCIA:

CONTA Nº: VALOR R$:

CNPJ/CPF: DESTINATÁRIO:

BANCO (NÚMERO E NOME): AGÊNCIA:

CONTA Nº: VALOR R$:

Em caso de DOC / TED para terceiros, autorizo o BANCO
DAYCOVAL S/A, em caráter irretratável, que o valor de 
R$ ____________________________, seja depositado para
o(s) favorecido(s) acima mencionado(s).
SCR/SERASA/SPC - Declaro, sob as penas da lei, que as infor-
mações ora prestadas são verídicas, completas e exatas, sob pena
de aplicação das sanções legais, inclusive do disposto no Artigo
64 da Lei 8.383/91.  Autorizo o Banco Daycoval S/A e as insti-
tuições financeiras a ele ligadas ou por ele controladas, bem
como seus sucessores, a: (a) consultar, a qualquer tempo, os
débitos e responsabilidades decorrentes de operações de crédito
constantes em meu nome do Sistema de Informações de Crédito
(SCR) gerido pelo Banco Central do Brasil, ou dos sistemas que
venham a complementá-lo e/ou a substituí-lo; e (b) verificar a
exatidão de meus dados pessoais e informações cadastrais, bem
como a proceder a análise de risco para efeito de concessão de
crédito, inclusive através da divulgação desses dados à empresas

terceiras, incluindo, sem limitação, SERASA - Centralização de
Serviços de Bancos S/Aou SPC – Serviço de Proteção ao Crédito.
CET - O Devedor concorda que: (a) o Custo Efetivo Total
(CET) acima previsto foi calculado considerando-se os fluxos
referentes às liberações nesta data e aos pagamentos descritos,
incluindo taxas de juros, tributos e tarifas; (b) os fluxos conside-
rados no cálculo do CET e a taxa percentual indicada na referida
letra, representam as condições vigentes na presente data de cál-
culo; e (c) no caso do crédito ser liberado em parcelas será calcu-
lado e informado ao Devedor o respectivo CET, observadas as
taxas e prazos acima estabelecidos.

LOCAL E DATA: _________________, _____/_____/_____    

ASSINATURA: ___________________________________

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA - PESSOA FÍSICA
INFORMAÇÕES PESSOAIS

Central de Atendimento para
Deficiente Auditivo: 0800 775 2005

FC 0337 - JUN/09 SAC Daycoval: 0800 775 0500
Ouvidoria Banco Daycoval 0800 777 0900



Cédula de Crédito  Bancário n°.

VI - Promessa de pagamento: Na data de vencimento final indicada na letra “j”, item IV acima pagarei por esta
Cédula de Crédito Bancário (a “CCB”) ao Banco Daycoval S/A, ou à sua ordem, na Praça de São Paulo/SP, a
quantia líquida, certa e exigível descrita no item IV, letra “g” acima, em moeda corrente nacional, nas datas e
condições especificadas no referido item. A presente CCB, cuja via negociável será exclusivamente do Credor, será
regida pelas condições deste preâmbulo e pelas cláusulas abaixo
1. O valor líquido do empréstimo descrito na letra “n” do item IV do preâmbulo, será desembolsado na forma
prevista prescrita na letra “o” do mesmo item após o cumprimento das condições precedentes, inclusive
apresentação de documentos cadastrais e formalização da presente CCB. 1.1. O financiamento ora concedido
incluindo principal, juros e demais encargos, será pago em prestações mensais e consecutivas, conforme previsto no
referido item IV do preâmbulo, mediante consignação em folha de pagamento do salário ou benefício
previdenciário repassado ao Daycoval pelo Empregador, ou caso tal consignação não seja realizada, por qualquer
motivo, mediante cheque, carnê, débito em conta corrente ou de qualquer outra forma definida pelo Daycoval. 2.
Tratando-se de financiamento concedido ao Emitente em razão de convênio celebrado entre o Daycoval e a
Associação/Sindicato/Fundação/Entidade de Classe do qual é associado, fica desde já autorizado o débito em sua
conta corrente indicada no preâmbulo e repasse ao Daycoval, na impossibilidade da consignação das parcelas nos
termos e condições aqui descritos. 3. Sobre o saldo devedor do empréstimo incidirão juros remuneratórios à taxa
pré-fixada prevista na letra “f” do item IV do preâmbulo, desde a presente data até as datas de seus pagamentos, já
estando computados no valor de cada parcela. 4. Nos períodos inferiores a 30 (trinta) dias será utilizado o critério
“pro rata” (proporcional ao número de dias), de acordo com a regulamentação vigente. 4.1. O Emitente assume
igualmente a responsabilidade pelo pagamento do IOF, tarifas e despesas, inclusive tarifa de cadastro e despesa
com terceiros, nos valores e condições detalhadas no item IV do preâmbulo. 4.2. Não haverá incidência de tarifas
para empréstimos a aposentados e/ou pensionistas do INSS. 5. O Emitente poderá pagar antecipadamente o
empréstimo/financiamento, observadas as seguintes condições: (a) no caso de prazo remanescente de até 12 meses,
será utilizada a taxa de juros pré-fixada prevista nesta CCB: (b) no caso de prazo remanescente superior a 12 meses:
(i) será utilizada taxa equivalente à soma do “spread” do Daycoval na data desta contratação com a Selic apurada na
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data do pedido de amortização ou liquidação antecipada; (ii) com a utilização da taxa de juros pactuada nesta
Cédula se a solicitação de amortização ou liquidação antecipada ocorrer no prazo de até 07 (sete) dias da emissão da
Cédula. 5.1. O “spread” do Daycoval corresponderá à diferença entre a taxa de juros pactuada nesta CCB e a taxa
Selic apurada na data de emissão desta CCB. 6. A dívida decorrente da presente CCB será declarada automática e
antecipadamente vencida, independentemente de qualquer notificação prévia ou formalidade, nas seguintes
hipóteses: a) não pagamento de qualquer parcela na respectiva data de vencimento, por qualquer motivo, inclusive
em razão de cancelamento da consignação em folha ou benefício previdenciário; b) se a presente CCB não for
corretamente formalizada, com a apresentação de todos os documentos cadastrais dos signatários; c) for apurada a
falsidade do documento, declaração ou qualificação do Emitente; d) nos demais casos previstos nos artigos 333 e
1425 do Código Civil Brasileiro. 7. No caso de não pagamento de qualquer valor devido em razão desta CCB, sobre
as quantias devidas incidirão, desde do inadimplemento até a data do efetivo pagamento: a) juros moratórios de
1% ao mês ou fração; b) juros remuneratórios correspondentes a taxa de juros que esteja sendo praticada pelo
Daycoval em suas operações ativas conforme disciplinado pelo Banco Central do Brasil (Bacen); c) multa moratória
de 2%; d) despesas de cobrança; e) honorários advocatícios e custas judiciais. 8. O Emitente, pela presente e na
melhor forma de direito autoriza o Empregador indicado no preâmbulo, em caráter irrevogável e irretratável, a
consignar e descontar de seus proventos/benefícios previdenciários todas as parcelas do empréstimo devido nos
termos desta CCB e demais encargos aqui descritos, perdurando tal autorização até a liquidação de todas as
obrigações assumidas. 9. O Emitente concorda que: (a) o CET previsto na letra “l” do item IV do preâmbulo foi
calculado considerando-se os fluxos referentes às liberações nesta data e aos pagamentos previstos, incluindo taxas de
juros, tributos e tarifas; (b) os fluxos considerados no cálculo do CET e a taxa percentual indicada na referida letra,
representam as condições vigentes na presente data (de cálculo); e (c) no caso do crédito ser liberado parceladamente
será calculado e informado ao Emitente o respectivo CET, observadas as taxas e prazos previstos no preâmbulo desta
CCB; (d) a dívida decorrente desta CCB é líquida, certa e exigível, assim como passível de processo de execução por
conta desta CCB, nos termos do art. 585 do Código de Processo Civil. 10. O Emitente declara, ainda, sob penas da
lei que: (a) possui margem consignável e recursos para quitação do empréstimo; (b) manterá todos os seus dados
cadastrais atualizados, incluindo conta corrente, apresentando documentação ao Daycoval imediatamente após
qualquer mudança; (c) o Daycoval poderá utilizar-se de quaisquer créditos, saldos ou aplicações de titularidade do
Emitente para amortização de seus débitos decorrentes desta CCB; (d) está habilitado a avaliar e assumir todas as
obrigações, termos, condições, riscos e compromissos descritos nesta CCB; (e) todas as cláusulas e condições desta
CCB foram previamente discutidos, representando fielmente o negócio jurídico entabulado; (f) concorda que o
Daycoval efetue a troca de informações sobre o Emitente e a presente CCB junto ao SERASA, Central de Risco do
Bacen, eventuais cessionários ou outras instituições positivas ou negativas de crédito, podendo, inclusive confirmar
dados e consultar/prestar informações; e (g) o Daycoval está autorizado a ceder ou transferir, no todo ou em parte,
seus direitos e garantias oriundas desta CCB a quaisquer terceiros, podendo endossar a presente CCB, prestar
informações sobre o Emitente, independentemente de sua prévia anuência. 11. Na hipótese de rescisão do vínculo
empregatício entre o Emitente e o Empregador, 30% do saldo líquido de suas verbas rescisórias deverão ser
descontadas e utilizadas para amortização do saldo devedor da presente CCB. 11.1. Caso a quantia descontada não
seja suficiente para a quitação integral das obrigações aqui assumidas, permanecerá o Emitente obrigado a pagar o
valor remanescente diretamente ao Daycoval, mediante débito em sua conta corrente, cheque, DOC/TED ou depósito,
respeitado o número de parcelas a vencer e a taxa de juros pactuada no preâmbulo desta CCB. 12. Eventuais
inclusões, exclusões ou alterações das cláusulas existentes serão consignadas em aditivo devidamente assinado pelas
partes. 13. As Partes obrigam-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento desta CCB. 14. O Emitente autoriza
que se promova a consignação do empréstimo ou financiamento nos valores descritos no preâmbulo em seu benefício
previdenciário em favor do Daycoval, conforme previsão legal no art. 6° da Lei n° 10.820/03 e inciso VI do
artigo 154 do Decreto n° 3048/99. 15. Fica eleito o Foro da Comarca do de emissão desta CCB para dirimir quaisquer
dúvidas ou litígios relativos à sua interpretação e/ou execução.

Emitente Cônjuge:

Avalista: Avalista:

1.

Testemunhas:

Nome/RG/CPF Nome/RG/CPF
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Cédula de Crédito  Bancário n°.

VI - Promessa de pagamento: Na data de vencimento final indicada na letra “j”, item IV acima pagarei por esta
Cédula de Crédito Bancário (a “CCB”) ao Banco Daycoval S/A, ou à sua ordem, na Praça de São Paulo/SP, a
quantia líquida, certa e exigível descrita no item IV, letra “g” acima, em moeda corrente nacional, nas datas e
condições especificadas no referido item. A presente CCB, cuja via negociável será exclusivamente do Credor, será
regida pelas condições deste preâmbulo e pelas cláusulas abaixo
1. O valor líquido do empréstimo descrito na letra “n” do item IV do preâmbulo, será desembolsado na forma
prevista prescrita na letra “o” do mesmo item após o cumprimento das condições precedentes, inclusive
apresentação de documentos cadastrais e formalização da presente CCB. 1.1. O financiamento ora concedido
incluindo principal, juros e demais encargos, será pago em prestações mensais e consecutivas, conforme previsto no
referido item IV do preâmbulo, mediante consignação em folha de pagamento do salário ou benefício
previdenciário repassado ao Daycoval pelo Empregador, ou caso tal consignação não seja realizada, por qualquer
motivo, mediante cheque, carnê, débito em conta corrente ou de qualquer outra forma definida pelo Daycoval. 2.
Tratando-se de financiamento concedido ao Emitente em razão de convênio celebrado entre o Daycoval e a
Associação/Sindicato/Fundação/Entidade de Classe do qual é associado, fica desde já autorizado o débito em sua
conta corrente indicada no preâmbulo e repasse ao Daycoval, na impossibilidade da consignação das parcelas nos
termos e condições aqui descritos. 3. Sobre o saldo devedor do empréstimo incidirão juros remuneratórios à taxa
pré-fixada prevista na letra “f” do item IV do preâmbulo, desde a presente data até as datas de seus pagamentos, já
estando computados no valor de cada parcela. 4. Nos períodos inferiores a 30 (trinta) dias será utilizado o critério
“pro rata” (proporcional ao número de dias), de acordo com a regulamentação vigente. 4.1. O Emitente assume
igualmente a responsabilidade pelo pagamento do IOF, tarifas e despesas, inclusive tarifa de cadastro e despesa
com terceiros, nos valores e condições detalhadas no item IV do preâmbulo. 4.2. Não haverá incidência de tarifas
para empréstimos a aposentados e/ou pensionistas do INSS. 5. O Emitente poderá pagar antecipadamente o
empréstimo/financiamento, observadas as seguintes condições: (a) no caso de prazo remanescente de até 12 meses,
será utilizada a taxa de juros pré-fixada prevista nesta CCB: (b) no caso de prazo remanescente superior a 12 meses:
(i) será utilizada taxa equivalente à soma do “spread” do Daycoval na data desta contratação com a Selic apurada na
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data do pedido de amortização ou liquidação antecipada; (ii) com a utilização da taxa de juros pactuada nesta
Cédula se a solicitação de amortização ou liquidação antecipada ocorrer no prazo de até 07 (sete) dias da emissão da
Cédula. 5.1. O “spread” do Daycoval corresponderá à diferença entre a taxa de juros pactuada nesta CCB e a taxa
Selic apurada na data de emissão desta CCB. 6. A dívida decorrente da presente CCB será declarada automática e
antecipadamente vencida, independentemente de qualquer notificação prévia ou formalidade, nas seguintes
hipóteses: a) não pagamento de qualquer parcela na respectiva data de vencimento, por qualquer motivo, inclusive
em razão de cancelamento da consignação em folha ou benefício previdenciário; b) se a presente CCB não for
corretamente formalizada, com a apresentação de todos os documentos cadastrais dos signatários; c) for apurada a
falsidade do documento, declaração ou qualificação do Emitente; d) nos demais casos previstos nos artigos 333 e
1425 do Código Civil Brasileiro. 7. No caso de não pagamento de qualquer valor devido em razão desta CCB, sobre
as quantias devidas incidirão, desde do inadimplemento até a data do efetivo pagamento: a) juros moratórios de
1% ao mês ou fração; b) juros remuneratórios correspondentes a taxa de juros que esteja sendo praticada pelo
Daycoval em suas operações ativas conforme disciplinado pelo Banco Central do Brasil (Bacen); c) multa moratória
de 2%; d) despesas de cobrança; e) honorários advocatícios e custas judiciais. 8. O Emitente, pela presente e na
melhor forma de direito autoriza o Empregador indicado no preâmbulo, em caráter irrevogável e irretratável, a
consignar e descontar de seus proventos/benefícios previdenciários todas as parcelas do empréstimo devido nos
termos desta CCB e demais encargos aqui descritos, perdurando tal autorização até a liquidação de todas as
obrigações assumidas. 9. O Emitente concorda que: (a) o CET previsto na letra “l” do item IV do preâmbulo foi
calculado considerando-se os fluxos referentes às liberações nesta data e aos pagamentos previstos, incluindo taxas de
juros, tributos e tarifas; (b) os fluxos considerados no cálculo do CET e a taxa percentual indicada na referida letra,
representam as condições vigentes na presente data (de cálculo); e (c) no caso do crédito ser liberado parceladamente
será calculado e informado ao Emitente o respectivo CET, observadas as taxas e prazos previstos no preâmbulo desta
CCB; (d) a dívida decorrente desta CCB é líquida, certa e exigível, assim como passível de processo de execução por
conta desta CCB, nos termos do art. 585 do Código de Processo Civil. 10. O Emitente declara, ainda, sob penas da
lei que: (a) possui margem consignável e recursos para quitação do empréstimo; (b) manterá todos os seus dados
cadastrais atualizados, incluindo conta corrente, apresentando documentação ao Daycoval imediatamente após
qualquer mudança; (c) o Daycoval poderá utilizar-se de quaisquer créditos, saldos ou aplicações de titularidade do
Emitente para amortização de seus débitos decorrentes desta CCB; (d) está habilitado a avaliar e assumir todas as
obrigações, termos, condições, riscos e compromissos descritos nesta CCB; (e) todas as cláusulas e condições desta
CCB foram previamente discutidos, representando fielmente o negócio jurídico entabulado; (f) concorda que o
Daycoval efetue a troca de informações sobre o Emitente e a presente CCB junto ao SERASA, Central de Risco do
Bacen, eventuais cessionários ou outras instituições positivas ou negativas de crédito, podendo, inclusive confirmar
dados e consultar/prestar informações; e (g) o Daycoval está autorizado a ceder ou transferir, no todo ou em parte,
seus direitos e garantias oriundas desta CCB a quaisquer terceiros, podendo endossar a presente CCB, prestar
informações sobre o Emitente, independentemente de sua prévia anuência. 11. Na hipótese de rescisão do vínculo
empregatício entre o Emitente e o Empregador, 30% do saldo líquido de suas verbas rescisórias deverão ser
descontadas e utilizadas para amortização do saldo devedor da presente CCB. 11.1. Caso a quantia descontada não
seja suficiente para a quitação integral das obrigações aqui assumidas, permanecerá o Emitente obrigado a pagar o
valor remanescente diretamente ao Daycoval, mediante débito em sua conta corrente, cheque, DOC/TED ou depósito,
respeitado o número de parcelas a vencer e a taxa de juros pactuada no preâmbulo desta CCB. 12. Eventuais
inclusões, exclusões ou alterações das cláusulas existentes serão consignadas em aditivo devidamente assinado pelas
partes. 13. As Partes obrigam-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento desta CCB. 14. O Emitente autoriza
que se promova a consignação do empréstimo ou financiamento nos valores descritos no preâmbulo em seu benefício
previdenciário em favor do Daycoval, conforme previsão legal no art. 6° da Lei n° 10.820/03 e inciso VI do
artigo 154 do Decreto n° 3048/99. 15. Fica eleito o Foro da Comarca do de emissão desta CCB para dirimir quaisquer
dúvidas ou litígios relativos à sua interpretação e/ou execução.

Emitente Cônjuge:

Avalista: Avalista:

1.

Testemunhas:

Nome/RG/CPF Nome/RG/CPF
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Cédula de Crédito  Bancário n°.

VI - Promessa de pagamento: Na data de vencimento final indicada na letra “j”, item IV acima pagarei por esta
Cédula de Crédito Bancário (a “CCB”) ao Banco Daycoval S/A, ou à sua ordem, na Praça de São Paulo/SP, a
quantia líquida, certa e exigível descrita no item IV, letra “g” acima, em moeda corrente nacional, nas datas e
condições especificadas no referido item. A presente CCB, cuja via negociável será exclusivamente do Credor, será
regida pelas condições deste preâmbulo e pelas cláusulas abaixo
1. O valor líquido do empréstimo descrito na letra “n” do item IV do preâmbulo, será desembolsado na forma
prevista prescrita na letra “o” do mesmo item após o cumprimento das condições precedentes, inclusive
apresentação de documentos cadastrais e formalização da presente CCB. 1.1. O financiamento ora concedido
incluindo principal, juros e demais encargos, será pago em prestações mensais e consecutivas, conforme previsto no
referido item IV do preâmbulo, mediante consignação em folha de pagamento do salário ou benefício
previdenciário repassado ao Daycoval pelo Empregador, ou caso tal consignação não seja realizada, por qualquer
motivo, mediante cheque, carnê, débito em conta corrente ou de qualquer outra forma definida pelo Daycoval. 2.
Tratando-se de financiamento concedido ao Emitente em razão de convênio celebrado entre o Daycoval e a
Associação/Sindicato/Fundação/Entidade de Classe do qual é associado, fica desde já autorizado o débito em sua
conta corrente indicada no preâmbulo e repasse ao Daycoval, na impossibilidade da consignação das parcelas nos
termos e condições aqui descritos. 3. Sobre o saldo devedor do empréstimo incidirão juros remuneratórios à taxa
pré-fixada prevista na letra “f” do item IV do preâmbulo, desde a presente data até as datas de seus pagamentos, já
estando computados no valor de cada parcela. 4. Nos períodos inferiores a 30 (trinta) dias será utilizado o critério
“pro rata” (proporcional ao número de dias), de acordo com a regulamentação vigente. 4.1. O Emitente assume
igualmente a responsabilidade pelo pagamento do IOF, tarifas e despesas, inclusive tarifa de cadastro e despesa
com terceiros, nos valores e condições detalhadas no item IV do preâmbulo. 4.2. Não haverá incidência de tarifas
para empréstimos a aposentados e/ou pensionistas do INSS. 5. O Emitente poderá pagar antecipadamente o
empréstimo/financiamento, observadas as seguintes condições: (a) no caso de prazo remanescente de até 12 meses,
será utilizada a taxa de juros pré-fixada prevista nesta CCB: (b) no caso de prazo remanescente superior a 12 meses:
(i) será utilizada taxa equivalente à soma do “spread” do Daycoval na data desta contratação com a Selic apurada na
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data do pedido de amortização ou liquidação antecipada; (ii) com a utilização da taxa de juros pactuada nesta
Cédula se a solicitação de amortização ou liquidação antecipada ocorrer no prazo de até 07 (sete) dias da emissão da
Cédula. 5.1. O “spread” do Daycoval corresponderá à diferença entre a taxa de juros pactuada nesta CCB e a taxa
Selic apurada na data de emissão desta CCB. 6. A dívida decorrente da presente CCB será declarada automática e
antecipadamente vencida, independentemente de qualquer notificação prévia ou formalidade, nas seguintes
hipóteses: a) não pagamento de qualquer parcela na respectiva data de vencimento, por qualquer motivo, inclusive
em razão de cancelamento da consignação em folha ou benefício previdenciário; b) se a presente CCB não for
corretamente formalizada, com a apresentação de todos os documentos cadastrais dos signatários; c) for apurada a
falsidade do documento, declaração ou qualificação do Emitente; d) nos demais casos previstos nos artigos 333 e
1425 do Código Civil Brasileiro. 7. No caso de não pagamento de qualquer valor devido em razão desta CCB, sobre
as quantias devidas incidirão, desde do inadimplemento até a data do efetivo pagamento: a) juros moratórios de
1% ao mês ou fração; b) juros remuneratórios correspondentes a taxa de juros que esteja sendo praticada pelo
Daycoval em suas operações ativas conforme disciplinado pelo Banco Central do Brasil (Bacen); c) multa moratória
de 2%; d) despesas de cobrança; e) honorários advocatícios e custas judiciais. 8. O Emitente, pela presente e na
melhor forma de direito autoriza o Empregador indicado no preâmbulo, em caráter irrevogável e irretratável, a
consignar e descontar de seus proventos/benefícios previdenciários todas as parcelas do empréstimo devido nos
termos desta CCB e demais encargos aqui descritos, perdurando tal autorização até a liquidação de todas as
obrigações assumidas. 9. O Emitente concorda que: (a) o CET previsto na letra “l” do item IV do preâmbulo foi
calculado considerando-se os fluxos referentes às liberações nesta data e aos pagamentos previstos, incluindo taxas de
juros, tributos e tarifas; (b) os fluxos considerados no cálculo do CET e a taxa percentual indicada na referida letra,
representam as condições vigentes na presente data (de cálculo); e (c) no caso do crédito ser liberado parceladamente
será calculado e informado ao Emitente o respectivo CET, observadas as taxas e prazos previstos no preâmbulo desta
CCB; (d) a dívida decorrente desta CCB é líquida, certa e exigível, assim como passível de processo de execução por
conta desta CCB, nos termos do art. 585 do Código de Processo Civil. 10. O Emitente declara, ainda, sob penas da
lei que: (a) possui margem consignável e recursos para quitação do empréstimo; (b) manterá todos os seus dados
cadastrais atualizados, incluindo conta corrente, apresentando documentação ao Daycoval imediatamente após
qualquer mudança; (c) o Daycoval poderá utilizar-se de quaisquer créditos, saldos ou aplicações de titularidade do
Emitente para amortização de seus débitos decorrentes desta CCB; (d) está habilitado a avaliar e assumir todas as
obrigações, termos, condições, riscos e compromissos descritos nesta CCB; (e) todas as cláusulas e condições desta
CCB foram previamente discutidos, representando fielmente o negócio jurídico entabulado; (f) concorda que o
Daycoval efetue a troca de informações sobre o Emitente e a presente CCB junto ao SERASA, Central de Risco do
Bacen, eventuais cessionários ou outras instituições positivas ou negativas de crédito, podendo, inclusive confirmar
dados e consultar/prestar informações; e (g) o Daycoval está autorizado a ceder ou transferir, no todo ou em parte,
seus direitos e garantias oriundas desta CCB a quaisquer terceiros, podendo endossar a presente CCB, prestar
informações sobre o Emitente, independentemente de sua prévia anuência. 11. Na hipótese de rescisão do vínculo
empregatício entre o Emitente e o Empregador, 30% do saldo líquido de suas verbas rescisórias deverão ser
descontadas e utilizadas para amortização do saldo devedor da presente CCB. 11.1. Caso a quantia descontada não
seja suficiente para a quitação integral das obrigações aqui assumidas, permanecerá o Emitente obrigado a pagar o
valor remanescente diretamente ao Daycoval, mediante débito em sua conta corrente, cheque, DOC/TED ou depósito,
respeitado o número de parcelas a vencer e a taxa de juros pactuada no preâmbulo desta CCB. 12. Eventuais
inclusões, exclusões ou alterações das cláusulas existentes serão consignadas em aditivo devidamente assinado pelas
partes. 13. As Partes obrigam-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento desta CCB. 14. O Emitente autoriza
que se promova a consignação do empréstimo ou financiamento nos valores descritos no preâmbulo em seu benefício
previdenciário em favor do Daycoval, conforme previsão legal no art. 6° da Lei n° 10.820/03 e inciso VI do
artigo 154 do Decreto n° 3048/99. 15. Fica eleito o Foro da Comarca do de emissão desta CCB para dirimir quaisquer
dúvidas ou litígios relativos à sua interpretação e/ou execução.

Emitente Cônjuge:

Avalista: Avalista:

1.

Testemunhas:

Nome/RG/CPF Nome/RG/CPF

VIA NEGOCIÁVEL SAC Daycoval: 0800 775 0500 
Ouvidoria Banco Daycoval 0800 777 0900
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AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA

Órgão Averbador:

Banco Daycoval S/A Código de Desconto

Margem Consignável do Servidor
lanoicnuF alucírtaMrodivreS od emoN

Salário Bruto Descontos Margem Consignável Mês Referência

DADOS PARA AVERBAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO
alecraP ad rolaVozarPoicínIodnamoC.cseD ed .dóCotnocseD od azerutaN

oãçatnalpmIomitsérpmE

AUTORIZAÇÃO DO SERVIDOR / FUNCIONÁRIO

Autorizo a descontar mensalmente de minha remuneração / salário em caráter irrevogável e
irretratável, os valores acima descritos, para amortização do Empréstimo a mim concedido, durante o prazo
acima estabelecido, em favor do Banco Daycoval S/A. Não ocorrendo o desconto em folha, por qualquer razão,
comprometo-me a efetuar o pagamento do valor correspondente na representação do Banco respondendo por
eventuais dias de atraso. Somente poderei requerer suspensão do(s) desconto(s) aqui autorizado(s), com
anuência por escrito do Banco Daycoval S/A.

OIRÁNOICNUF/RODIVRES ODARUTANISSAataD e lacoL

ÓRGÃO AVERBADOR (CERTIFICADO DE AVERBAÇÃO)

Certifico que na folha do Sr.(a):

Matrícula funcional nº

Foram Averbados a favor do Banco Daycoval S/A, a partir do mês de

a consignação mensal de acordo com autorização acima.

Carimbo e assinatura do Resp. pela Averbação no Órgão Averbador

Avenida Paulista, 1793 - São Paulo - SP / CEP 01311-200
CNPJ Nº 62.232.889/0001-90

Carimbo

FC 0145 - MAI/08 Ouvidoria Banco Daycoval 0800 777 0900Central de Atendimento para 
Deficiente Auditivo: 0800 775 2005 SAC Daycoval: 0800 775 0500



 

 
AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 

 
 
Nome do Cliente (Emitente da CCB) : __________________________________________________________ 
 
Benefício/Matrícula nº:______________________  CPF:_____________________ RG: __________________ 
 
 
TIPO DE PAGAMENTO 
 
(     ) – REFINANCIAMENTO COM O BANCO DAYCOVAL S/A 
 
CONTRATO Nº  ___________________________ 
 
Saldo devedor: R$ _________________ Qde. de Parcelas_________   Vlr Parcela R$___________________ 
 
(     ) – COMPRA DE DÍVIDA 
 
Banco (1) ___________________________________________________________________ 
 
Saldo devedor: R$ _________________ Qde. de Parcelas_________   Vlr Parcela R$___________________ 
 
Banco (2) ___________________________________________________________________ 
 
Saldo devedor: R$ _________________ Qde. de Parcelas_________   Vlr Parcela R$___________________ 
 
Banco (3) ___________________________________________________________________ 
 
Saldo devedor: R$ _________________ Qde. de Parcelas_________   Vlr Parcela R$___________________ 
 
(     ) -   PAGAMENTOS DIVERSOS: Recebi em espécie o valor de R$ ___________________ 
 
AUTORIZAÇÃO 
 
Eu, __________________________________________________________, em razão da emissão de Cédula de 

Crédito Bancário - CCB nº _______________________ a favor do BANCO DAYCOVAL S/A, no importe 

R$_______________________ (VALOR DO CRÉDITO), seja deduzida a importância acima discriminada, liberada 

através de REFINANCIAMENTO e/ou COMPRA DÍVIDA e/ou PAGAMENTOS DIVERSOS, sendo que a diferença 

apurada de          R$ _______________________ (“VALOR LÍQUIDO A SER LIBERADO”) deve ser creditada em 

meu favor na forma estabelecida no contrato. 

 
Quando, por qualquer razão, não ocorrer a averbação da parcela contratada de forma integral ou parcial, autorizo 
que o valor (“VALOR LÍQUIDO A SER LIBERADO”) seja utilizado para amortização do saldo devedor. 
Autorizo o Banco Daycoval a averbar parcialmente o contrato em tantos descontos quantos sejam necessários para 
pagamento integral da parcela contratada, não podendo a soma de cada averbação parcial superar o montante 
previsto na CCB, me comprometendo a entregar a senha pessoal, caso haja a necessidade para inclusão de cada 
novo desconto parcial. 
Declaro estar ciente que será descontado antecipadamente o valor devido dos impostos e eventuais taxas. 
 
Este documento é parte integrante e inseparável da Cédula de Crédito Bancário nº ____________________ 
 

 
 

___________________________________  
 

         Nome do Cliente (Emitente da CCB) 
 
 



DECLARAÇÃO A ROGO 

Eu, ______________________________________________; RG_______________________________;
            (nome da pessoa indicada pelo �nanciamento)

CPF: ______________________, após a leitura em voz alta do presente instrumento , assino-o a rogo de:

___________________________________________________________________
                                                                                              (nome do �nanciado)

Polegar direito do �nanciado

Local :  data:____/___/________

________________________________________________
                                (assinatura da pessoa indicada pelo �nanciamento)

_________________________________________________
Testemunha
RG:
CPF:

_________________________________________________
Testemunha
RG:
CPF:
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    Aditamento à Cédula de Crédito Bancário n°.  
 

                                        Local : São Paulo-SP      Data      /      /  
I – Credor: Banco Daycoval S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, 1.793 – São Paulo – 
Capital, inscrito no CNPJ sob n.º 62.232.889/0001-90 (“Daycoval”). 
II – Emitente – Nome: 
 

CPF: 
 

RG:  
 

Data de Nascimento: 
 

Endereço: 
 

Cidade: 
 

UF:  CEP:  
 

Nacionalidade: 
 

Estado Civil:  
 

Banco: 
 

Agência: 
 

Conta Corrente: 
 

III – Avalista(s):  
1. Nome:  

 
CPF:      

2. Nome:  CPF:      
 
IV– Características do Crédito Renegociado 
a) Saldo Devedor Reconhecido e Renegociado:  
R$  

b)Valor IOF:  
R$  

d)Valor dos Juros:  
R$  

e) Valor Total a 
pagar com Juros:  
R$  

f) Taxa Juros pré-fixada 
(renegociada): 
         % a.m. ou     %  a.a. 

g)Valor Total a pagar 
sem Juros:  
R$  

h) Número de Parcelas: 
  
 

i)1º Vencimento: 
 

j)Último Vencimento:  
 

k)Valor de cada parcela:  
R$  

l)Custo Efetivo Total (CET): 
      % a.m. ou      % a.a. 

m) Despesas com 
Terceiros:  
R$  

q) Correspondente Bancário autorizado:  
NOME/CNPJ/MF: 
  

Agente:  
 

CPF:  
 

Endereço do Correspondente Bancário Autorizado: 
 

Cidade: 
 

UF: 
 

Telefone: 
 

r) Seguro: (  )Sim (  )Não  
Tipo:   

s) Valor de comissão do Correspondente Bancário (valor de comissão a terceiros 
contratados):  
R$  

V – Modalidade:   
(  ) Crédito Consignado em folha de 
Pagto. 

(  ) Crédito Consignado benefício 
INSS 

(  ) Outras:  

  Nome do Empregador:  CNPJ:  

VI – Promessa de pagamento: Na data de vencimento final indicada na letra “i”, item IV acima, pagarei por esta 
Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) ao Banco Daycoval S/A ou à sua ordem, na Praça de São Paulo/SP, a 
quantia líquida, certa e exigível descrita no item IV, letra “f” acima, em moeda corrente nacional, nas datas e 
condições especificadas em tal item. Esta CCB (cuja via negociável será exclusiva do Credor) será regida pelas 
condições do preâmbulo e cláusulas abaixo. 

Considerando que: I. O EMITENTE, com a interveniência do(s) AVALISTA(S) emitiu à favor do CREDOR a 
Cédula de Crédito Bancário indicada no preâmbulo supra (doravante a “CCB”); II. As Partes desejam prorrogar o 
prazo da operação e ajustar condições de pagamento, alterando campos do Preâmbulo da CCB acima e adicionando 
outros a tal Preâmbulo; e III. As Partes desejam alterar algumas cláusulas da CCB; RESOLVEM AS PARTES 
firmar o presente Aditamento à CCB (“Aditamento”) mediante as seguintes cláusulas e condições:CLÁUSULA 
PRIMEIRA: As Partes concordam que serão mantidos os AVALISTAS qualificados no Preâmbulo deste 
Aditamento, que continuarão fiadores e principais pagadores do EMITENTE, conjunta ou separadamente, 
responsabilizando-se em igualdade de condições e independente da ordem de nomeação pelo exato e fiel 
cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo EMITENTE na CCB e neste Aditamento, até a liquidação total 
das obrigações pactuadas, sem prejuízo das demais garantias outorgadas, anuindo expressamente com todos os 
termos e condições avençadas na CCB e neste Aditamento, renunciando expressamente e em caráter irrevogável, aos 
benefícios previstos nos artigos 827, 829, 835, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro. CLÁUSULA SEGUNDA: 
Resolvem as Partes prorrogar o prazo da operação e ajustar as condições de pagamento, em especial as condições 
relacionadas às características do crédito, alterando os campos acima do Preâmbulo da CCB e adicionando outros 
campos a tal Preâmbulo, sendo que os campos alterados passam a vigorar conforme constantes deste Aditamento. 

VIA NEGOCIÁVEL
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CLÁUSULA TERCEIRA: O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) reconhecem e confessam, em caráter irrevogável 
e irretratável, dever ao Credor da CCB ora aditada, o Saldo Devedor Reconhecido e Renegociado referido na alínea 
(a) do campo IV do Preâmbulo, obrigando-se a pagar em conformidade com os termos e condições acima referidas 
constantes do campo IV do Preâmbulo. CLÁUSULA QUARTA: As Partes acrescentar o item 4.1.1. à cláusula 4 
da CCB: “4.1.1. Quando o empréstimo referido no item V do preâmbulo for realizado ao amparo de convênio cujo 
empregador seja o INSS ou o Exército, o EMITENTE assume a responsabilidade pelo pagamento do valor de 
principal do crédito, mais juros e IOF sob a CCB e eventuais aditamentos (e sobre Saldo Devedor Reconhecido e 
Renegociado se houver).” CLÁUSULA QUINTA: As Partes alteram o disposto na cláusula 7 da CCB, que passará 
a constar conforme segue: “7. Qualquer quantia devida pelo emitente, por força da CCB e/ou Aditamento(s) 
posterior(es), vencida e não paga em época própria, será considerada automaticamente em mora, ficando o débito 
sujeito, do vencimento ao efetivo pagamento, ao acréscimo de juros de mora de 1,00% ao mês e comissão de 
permanência às mesmas taxas de juros remuneratórios originais dessa cédula de crédito bancário, multa de 2% sobre 
o montante da dívida, além de despesas de cobrança, custas judiciais e extrajudiciais e honorários de advogado de 
10% sobre o total do débito em caso de cobrança administrativa ou de 20% do total do débito na hipótese de 
procedimento judicial, concedendo igual direito ao consumidor em caso de mora do Credor.”  CLÁUSULA 
SEXTA: A dívida decorrente da CCB e deste Aditamento será considerada automaticamente vencida caso ocorra 
qualquer uma das hipóteses de vencimento antecipado constantes da CCB, ou ainda, na hipótese de 
descumprimento de obrigação assumida sob este Aditamento, ou na hipótese de: (i) interdição ou deferimento de 
pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou de decretação de falência movido pelo EMITENTE e/ou por 
AVALISTA(S) ou por terceiro credor do EMITENTE e/ou do(s) AVALISTA(S); (ii) inscrição do EMITENTE 
e/ou do(s) AVALISTA(S) em qualquer órgão de restrição ao crédito, inclusive SERASA e/ou SPC, ou no Banco 
Central do Brasil; (iii) protesto ou execução contra o DEVEDOR e/ou AVALISTA(S) não sustado no prazo legal. 
CLÁUSULA SÉTIMA: O EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) concordam, de forma irrevogável e irretratável, 
que na hipótese de inadimplemento de qualquer obrigação assumida sob a CCB e/ou sob este Aditamento, o Credor 
poderá também utilizar o produto de indenização de seguro para amortização de parte ou totalidade da dívida, 
ficando o EMITENTE e AVALISTAS solidariamente responsáveis pelo saldo devedor remanescente. 
CLÁUSULA OITAVA: As Partes acrescentam ao final da cláusula 8 da CCB, o seguinte: “e o EMITENTE 
também autoriza o Empregador, em caráter irrevogável e irretratável, a: auditar a CCB e posteriores aditamentos, 
em benefício do EMITENTE, objetivando instruir procedimento administrativo a fim de apurar denúncias.” 
CLÁUSULA NONA: As Partes alteram a redação da alínea “f” da cláusula 9 da CCB, que passará a contar 
conforme segue: “(f) e autoriza o Credor, de forma irrevogável e irretratável, a trocar informações cadastrais de 
créditos e débitos com sistemas positivos e negativos de crédito, junto a entidades que procedam a registros de 
informações/restrições de crédito, inclusive perante a SERASA – Centralização de Serviços de Bancos S/A 
(inclusive para fins de constituição de banco de dados positivo, objetivando acelerar e facilitar o processo de 
obtenção de crédito junto a entidades integrantes do sistema financeiro nacional) e perante o Banco Central do 
Brasil e eventuais cessionários da CCB e deste Aditamento; e a inserir seu nome em bancos de dados públicos ou 
privados de restrição cadastral em caso de inadimplemento de qualquer obrigação de pagamento junto ao Banco 
Daycoval S/A; e (c) a consultar seus dados, informações e eventuais restrições existentes junto ao sistema de 
informações de crédito do Banco Central do Brasil.” CLÁUSULA DÉCIMA: A tolerância por parte do Credor 
quanto ao não cumprimento de qualquer obrigação do EMITENTE e/ou AVALISTA(S) decorrente da CCB ora 
aditada e/ou deste Aditamento, será considerada mera liberalidade, não constituindo novação, nem alteração 
contratual, nem precedente passível de ser invocado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ficam mantidas e 
integralmente ratificadas todas as demais cláusulas e condições pactuadas na CCB ora aditada, inclusive àquelas 
constantes no Item IV, que não foram expressamente modificadas pelo presente Aditamento, da qual o mesmo 
passa a fazer parte integrante e inseparável e complementar, para todos os fins e efeitos de direito, ficando, da 
mesma forma, integralmente ratificadas todas as garantias constituídas na CCB aditada, com o que concorda(m) 
o(s) AVALISTA(S). E, por estarem certas e ajustadas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta seus legais efeitos.  

 
 
 

________________________________   ________________________________ 
Emitente:       Cônjuge:  
 

_______________________________   ________________________________ 
Avalista:       Avalista: 
 

 Testemunhas: 
1. ______________________________                    2.______________________________   
   Nome/RG/CPF                                                    Nome/RG/CPF 

VIA NEGOCIÁVEL
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    Aditamento à Cédula de Crédito Bancário n°.  
 

                                        Local : São Paulo-SP      Data      /      /  
I – Credor: Banco Daycoval S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, 1.793 – São Paulo – 
Capital, inscrito no CNPJ sob n.º 62.232.889/0001-90 (“Daycoval”). 
II – Emitente – Nome: 
 

CPF: 
 

RG:  
 

Data de Nascimento: 
 

Endereço: 
 

Cidade: 
 

UF:  CEP:  
 

Nacionalidade: 
 

Estado Civil:  
 

Banco: 
 

Agência: 
 

Conta Corrente: 
 

III – Avalista(s):  
1. Nome:  

 
CPF:      

2. Nome:  CPF:      
 
IV– Características do Crédito Renegociado 
a) Saldo Devedor Reconhecido e Renegociado:  
R$  

b)Valor IOF:  
R$  

d)Valor dos Juros:  
R$  

e) Valor Total a 
pagar com Juros:  
R$  

f) Taxa Juros pré-fixada 
(renegociada): 
         % a.m. ou     %  a.a. 

g)Valor Total a pagar 
sem Juros:  
R$  

h) Número de Parcelas: 
  
 

i)1º Vencimento: 
 

j)Último Vencimento:  
 

k)Valor de cada parcela:  
R$  

l)Custo Efetivo Total (CET): 
      % a.m. ou      % a.a. 

m) Despesas com 
Terceiros:  
R$  

q) Correspondente Bancário autorizado:  
NOME/CNPJ/MF: 
  

Agente:  
 

CPF:  
 

Endereço do Correspondente Bancário Autorizado: 
 

Cidade: 
 

UF: 
 

Telefone: 
 

r) Seguro: (  )Sim (  )Não  
Tipo:   

s) Valor de comissão do Correspondente Bancário (valor de comissão a terceiros 
contratados):  
R$  

V – Modalidade:   
(  ) Crédito Consignado em folha de 
Pagto. 

(  ) Crédito Consignado benefício 
INSS 

(  ) Outras:  

  Nome do Empregador:  CNPJ:  

VI – Promessa de pagamento: Na data de vencimento final indicada na letra “i”, item IV acima, pagarei por esta 
Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) ao Banco Daycoval S/A ou à sua ordem, na Praça de São Paulo/SP, a 
quantia líquida, certa e exigível descrita no item IV, letra “f” acima, em moeda corrente nacional, nas datas e 
condições especificadas em tal item. Esta CCB (cuja via negociável será exclusiva do Credor) será regida pelas 
condições do preâmbulo e cláusulas abaixo. 

Considerando que: I. O EMITENTE, com a interveniência do(s) AVALISTA(S) emitiu à favor do CREDOR a 
Cédula de Crédito Bancário indicada no preâmbulo supra (doravante a “CCB”); II. As Partes desejam prorrogar o 
prazo da operação e ajustar condições de pagamento, alterando campos do Preâmbulo da CCB acima e adicionando 
outros a tal Preâmbulo; e III. As Partes desejam alterar algumas cláusulas da CCB; RESOLVEM AS PARTES 
firmar o presente Aditamento à CCB (“Aditamento”) mediante as seguintes cláusulas e condições:CLÁUSULA 
PRIMEIRA: As Partes concordam que serão mantidos os AVALISTAS qualificados no Preâmbulo deste 
Aditamento, que continuarão fiadores e principais pagadores do EMITENTE, conjunta ou separadamente, 
responsabilizando-se em igualdade de condições e independente da ordem de nomeação pelo exato e fiel 
cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo EMITENTE na CCB e neste Aditamento, até a liquidação total 
das obrigações pactuadas, sem prejuízo das demais garantias outorgadas, anuindo expressamente com todos os 
termos e condições avençadas na CCB e neste Aditamento, renunciando expressamente e em caráter irrevogável, aos 
benefícios previstos nos artigos 827, 829, 835, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro. CLÁUSULA SEGUNDA: 
Resolvem as Partes prorrogar o prazo da operação e ajustar as condições de pagamento, em especial as condições 
relacionadas às características do crédito, alterando os campos acima do Preâmbulo da CCB e adicionando outros 
campos a tal Preâmbulo, sendo que os campos alterados passam a vigorar conforme constantes deste Aditamento. 

VIA NEGOCIÁVEL
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CLÁUSULA TERCEIRA: O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) reconhecem e confessam, em caráter irrevogável 
e irretratável, dever ao Credor da CCB ora aditada, o Saldo Devedor Reconhecido e Renegociado referido na alínea 
(a) do campo IV do Preâmbulo, obrigando-se a pagar em conformidade com os termos e condições acima referidas 
constantes do campo IV do Preâmbulo. CLÁUSULA QUARTA: As Partes acrescentar o item 4.1.1. à cláusula 4 
da CCB: “4.1.1. Quando o empréstimo referido no item V do preâmbulo for realizado ao amparo de convênio cujo 
empregador seja o INSS ou o Exército, o EMITENTE assume a responsabilidade pelo pagamento do valor de 
principal do crédito, mais juros e IOF sob a CCB e eventuais aditamentos (e sobre Saldo Devedor Reconhecido e 
Renegociado se houver).” CLÁUSULA QUINTA: As Partes alteram o disposto na cláusula 7 da CCB, que passará 
a constar conforme segue: “7. Qualquer quantia devida pelo emitente, por força da CCB e/ou Aditamento(s) 
posterior(es), vencida e não paga em época própria, será considerada automaticamente em mora, ficando o débito 
sujeito, do vencimento ao efetivo pagamento, ao acréscimo de juros de mora de 1,00% ao mês e comissão de 
permanência às mesmas taxas de juros remuneratórios originais dessa cédula de crédito bancário, multa de 2% sobre 
o montante da dívida, além de despesas de cobrança, custas judiciais e extrajudiciais e honorários de advogado de 
10% sobre o total do débito em caso de cobrança administrativa ou de 20% do total do débito na hipótese de 
procedimento judicial, concedendo igual direito ao consumidor em caso de mora do Credor.”  CLÁUSULA 
SEXTA: A dívida decorrente da CCB e deste Aditamento será considerada automaticamente vencida caso ocorra 
qualquer uma das hipóteses de vencimento antecipado constantes da CCB, ou ainda, na hipótese de 
descumprimento de obrigação assumida sob este Aditamento, ou na hipótese de: (i) interdição ou deferimento de 
pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou de decretação de falência movido pelo EMITENTE e/ou por 
AVALISTA(S) ou por terceiro credor do EMITENTE e/ou do(s) AVALISTA(S); (ii) inscrição do EMITENTE 
e/ou do(s) AVALISTA(S) em qualquer órgão de restrição ao crédito, inclusive SERASA e/ou SPC, ou no Banco 
Central do Brasil; (iii) protesto ou execução contra o DEVEDOR e/ou AVALISTA(S) não sustado no prazo legal. 
CLÁUSULA SÉTIMA: O EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) concordam, de forma irrevogável e irretratável, 
que na hipótese de inadimplemento de qualquer obrigação assumida sob a CCB e/ou sob este Aditamento, o Credor 
poderá também utilizar o produto de indenização de seguro para amortização de parte ou totalidade da dívida, 
ficando o EMITENTE e AVALISTAS solidariamente responsáveis pelo saldo devedor remanescente. 
CLÁUSULA OITAVA: As Partes acrescentam ao final da cláusula 8 da CCB, o seguinte: “e o EMITENTE 
também autoriza o Empregador, em caráter irrevogável e irretratável, a: auditar a CCB e posteriores aditamentos, 
em benefício do EMITENTE, objetivando instruir procedimento administrativo a fim de apurar denúncias.” 
CLÁUSULA NONA: As Partes alteram a redação da alínea “f” da cláusula 9 da CCB, que passará a contar 
conforme segue: “(f) e autoriza o Credor, de forma irrevogável e irretratável, a trocar informações cadastrais de 
créditos e débitos com sistemas positivos e negativos de crédito, junto a entidades que procedam a registros de 
informações/restrições de crédito, inclusive perante a SERASA – Centralização de Serviços de Bancos S/A 
(inclusive para fins de constituição de banco de dados positivo, objetivando acelerar e facilitar o processo de 
obtenção de crédito junto a entidades integrantes do sistema financeiro nacional) e perante o Banco Central do 
Brasil e eventuais cessionários da CCB e deste Aditamento; e a inserir seu nome em bancos de dados públicos ou 
privados de restrição cadastral em caso de inadimplemento de qualquer obrigação de pagamento junto ao Banco 
Daycoval S/A; e (c) a consultar seus dados, informações e eventuais restrições existentes junto ao sistema de 
informações de crédito do Banco Central do Brasil.” CLÁUSULA DÉCIMA: A tolerância por parte do Credor 
quanto ao não cumprimento de qualquer obrigação do EMITENTE e/ou AVALISTA(S) decorrente da CCB ora 
aditada e/ou deste Aditamento, será considerada mera liberalidade, não constituindo novação, nem alteração 
contratual, nem precedente passível de ser invocado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ficam mantidas e 
integralmente ratificadas todas as demais cláusulas e condições pactuadas na CCB ora aditada, inclusive àquelas 
constantes no Item IV, que não foram expressamente modificadas pelo presente Aditamento, da qual o mesmo 
passa a fazer parte integrante e inseparável e complementar, para todos os fins e efeitos de direito, ficando, da 
mesma forma, integralmente ratificadas todas as garantias constituídas na CCB aditada, com o que concorda(m) 
o(s) AVALISTA(S). E, por estarem certas e ajustadas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta seus legais efeitos.  

 
 
 

________________________________   ________________________________ 
Emitente:       Cônjuge:  
 

_______________________________   ________________________________ 
Avalista:       Avalista: 
 

 Testemunhas: 
1. ______________________________                    2.______________________________   
   Nome/RG/CPF                                                    Nome/RG/CPF 
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    Aditamento à Cédula de Crédito Bancário n°.  
 

                                        Local : São Paulo-SP      Data      /      /  
I – Credor: Banco Daycoval S/A, instituição financeira com sede na Avenida Paulista, 1.793 – São Paulo – 
Capital, inscrito no CNPJ sob n.º 62.232.889/0001-90 (“Daycoval”). 
II – Emitente – Nome: 
 

CPF: 
 

RG:  
 

Data de Nascimento: 
 

Endereço: 
 

Cidade: 
 

UF:  CEP:  
 

Nacionalidade: 
 

Estado Civil:  
 

Banco: 
 

Agência: 
 

Conta Corrente: 
 

III – Avalista(s):  
1. Nome:  

 
CPF:      

2. Nome:  CPF:      
 
IV– Características do Crédito Renegociado 
a) Saldo Devedor Reconhecido e Renegociado:  
R$  

b)Valor IOF:  
R$  

d)Valor dos Juros:  
R$  

e) Valor Total a 
pagar com Juros:  
R$  

f) Taxa Juros pré-fixada 
(renegociada): 
         % a.m. ou     %  a.a. 

g)Valor Total a pagar 
sem Juros:  
R$  

h) Número de Parcelas: 
  
 

i)1º Vencimento: 
 

j)Último Vencimento:  
 

k)Valor de cada parcela:  
R$  

l)Custo Efetivo Total (CET): 
      % a.m. ou      % a.a. 

m) Despesas com 
Terceiros:  
R$  

q) Correspondente Bancário autorizado:  
NOME/CNPJ/MF: 
  

Agente:  
 

CPF:  
 

Endereço do Correspondente Bancário Autorizado: 
 

Cidade: 
 

UF: 
 

Telefone: 
 

r) Seguro: (  )Sim (  )Não  
Tipo:   

s) Valor de comissão do Correspondente Bancário (valor de comissão a terceiros 
contratados):  
R$  

V – Modalidade:   
(  ) Crédito Consignado em folha de 
Pagto. 

(  ) Crédito Consignado benefício 
INSS 

(  ) Outras:  

  Nome do Empregador:  CNPJ:  

VI – Promessa de pagamento: Na data de vencimento final indicada na letra “i”, item IV acima, pagarei por esta 
Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) ao Banco Daycoval S/A ou à sua ordem, na Praça de São Paulo/SP, a 
quantia líquida, certa e exigível descrita no item IV, letra “f” acima, em moeda corrente nacional, nas datas e 
condições especificadas em tal item. Esta CCB (cuja via negociável será exclusiva do Credor) será regida pelas 
condições do preâmbulo e cláusulas abaixo. 

Considerando que: I. O EMITENTE, com a interveniência do(s) AVALISTA(S) emitiu à favor do CREDOR a 
Cédula de Crédito Bancário indicada no preâmbulo supra (doravante a “CCB”); II. As Partes desejam prorrogar o 
prazo da operação e ajustar condições de pagamento, alterando campos do Preâmbulo da CCB acima e adicionando 
outros a tal Preâmbulo; e III. As Partes desejam alterar algumas cláusulas da CCB; RESOLVEM AS PARTES 
firmar o presente Aditamento à CCB (“Aditamento”) mediante as seguintes cláusulas e condições:CLÁUSULA 
PRIMEIRA: As Partes concordam que serão mantidos os AVALISTAS qualificados no Preâmbulo deste 
Aditamento, que continuarão fiadores e principais pagadores do EMITENTE, conjunta ou separadamente, 
responsabilizando-se em igualdade de condições e independente da ordem de nomeação pelo exato e fiel 
cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo EMITENTE na CCB e neste Aditamento, até a liquidação total 
das obrigações pactuadas, sem prejuízo das demais garantias outorgadas, anuindo expressamente com todos os 
termos e condições avençadas na CCB e neste Aditamento, renunciando expressamente e em caráter irrevogável, aos 
benefícios previstos nos artigos 827, 829, 835, 838 e 839 do Código Civil Brasileiro. CLÁUSULA SEGUNDA: 
Resolvem as Partes prorrogar o prazo da operação e ajustar as condições de pagamento, em especial as condições 
relacionadas às características do crédito, alterando os campos acima do Preâmbulo da CCB e adicionando outros 
campos a tal Preâmbulo, sendo que os campos alterados passam a vigorar conforme constantes deste Aditamento. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: O EMITENTE e o(s) AVALISTA(S) reconhecem e confessam, em caráter irrevogável 
e irretratável, dever ao Credor da CCB ora aditada, o Saldo Devedor Reconhecido e Renegociado referido na alínea 
(a) do campo IV do Preâmbulo, obrigando-se a pagar em conformidade com os termos e condições acima referidas 
constantes do campo IV do Preâmbulo. CLÁUSULA QUARTA: As Partes acrescentar o item 4.1.1. à cláusula 4 
da CCB: “4.1.1. Quando o empréstimo referido no item V do preâmbulo for realizado ao amparo de convênio cujo 
empregador seja o INSS ou o Exército, o EMITENTE assume a responsabilidade pelo pagamento do valor de 
principal do crédito, mais juros e IOF sob a CCB e eventuais aditamentos (e sobre Saldo Devedor Reconhecido e 
Renegociado se houver).” CLÁUSULA QUINTA: As Partes alteram o disposto na cláusula 7 da CCB, que passará 
a constar conforme segue: “7. Qualquer quantia devida pelo emitente, por força da CCB e/ou Aditamento(s) 
posterior(es), vencida e não paga em época própria, será considerada automaticamente em mora, ficando o débito 
sujeito, do vencimento ao efetivo pagamento, ao acréscimo de juros de mora de 1,00% ao mês e comissão de 
permanência às mesmas taxas de juros remuneratórios originais dessa cédula de crédito bancário, multa de 2% sobre 
o montante da dívida, além de despesas de cobrança, custas judiciais e extrajudiciais e honorários de advogado de 
10% sobre o total do débito em caso de cobrança administrativa ou de 20% do total do débito na hipótese de 
procedimento judicial, concedendo igual direito ao consumidor em caso de mora do Credor.”  CLÁUSULA 
SEXTA: A dívida decorrente da CCB e deste Aditamento será considerada automaticamente vencida caso ocorra 
qualquer uma das hipóteses de vencimento antecipado constantes da CCB, ou ainda, na hipótese de 
descumprimento de obrigação assumida sob este Aditamento, ou na hipótese de: (i) interdição ou deferimento de 
pedido de recuperação judicial ou extrajudicial ou de decretação de falência movido pelo EMITENTE e/ou por 
AVALISTA(S) ou por terceiro credor do EMITENTE e/ou do(s) AVALISTA(S); (ii) inscrição do EMITENTE 
e/ou do(s) AVALISTA(S) em qualquer órgão de restrição ao crédito, inclusive SERASA e/ou SPC, ou no Banco 
Central do Brasil; (iii) protesto ou execução contra o DEVEDOR e/ou AVALISTA(S) não sustado no prazo legal. 
CLÁUSULA SÉTIMA: O EMITENTE e/ou o(s) AVALISTA(S) concordam, de forma irrevogável e irretratável, 
que na hipótese de inadimplemento de qualquer obrigação assumida sob a CCB e/ou sob este Aditamento, o Credor 
poderá também utilizar o produto de indenização de seguro para amortização de parte ou totalidade da dívida, 
ficando o EMITENTE e AVALISTAS solidariamente responsáveis pelo saldo devedor remanescente. 
CLÁUSULA OITAVA: As Partes acrescentam ao final da cláusula 8 da CCB, o seguinte: “e o EMITENTE 
também autoriza o Empregador, em caráter irrevogável e irretratável, a: auditar a CCB e posteriores aditamentos, 
em benefício do EMITENTE, objetivando instruir procedimento administrativo a fim de apurar denúncias.” 
CLÁUSULA NONA: As Partes alteram a redação da alínea “f” da cláusula 9 da CCB, que passará a contar 
conforme segue: “(f) e autoriza o Credor, de forma irrevogável e irretratável, a trocar informações cadastrais de 
créditos e débitos com sistemas positivos e negativos de crédito, junto a entidades que procedam a registros de 
informações/restrições de crédito, inclusive perante a SERASA – Centralização de Serviços de Bancos S/A 
(inclusive para fins de constituição de banco de dados positivo, objetivando acelerar e facilitar o processo de 
obtenção de crédito junto a entidades integrantes do sistema financeiro nacional) e perante o Banco Central do 
Brasil e eventuais cessionários da CCB e deste Aditamento; e a inserir seu nome em bancos de dados públicos ou 
privados de restrição cadastral em caso de inadimplemento de qualquer obrigação de pagamento junto ao Banco 
Daycoval S/A; e (c) a consultar seus dados, informações e eventuais restrições existentes junto ao sistema de 
informações de crédito do Banco Central do Brasil.” CLÁUSULA DÉCIMA: A tolerância por parte do Credor 
quanto ao não cumprimento de qualquer obrigação do EMITENTE e/ou AVALISTA(S) decorrente da CCB ora 
aditada e/ou deste Aditamento, será considerada mera liberalidade, não constituindo novação, nem alteração 
contratual, nem precedente passível de ser invocado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ficam mantidas e 
integralmente ratificadas todas as demais cláusulas e condições pactuadas na CCB ora aditada, inclusive àquelas 
constantes no Item IV, que não foram expressamente modificadas pelo presente Aditamento, da qual o mesmo 
passa a fazer parte integrante e inseparável e complementar, para todos os fins e efeitos de direito, ficando, da 
mesma forma, integralmente ratificadas todas as garantias constituídas na CCB aditada, com o que concorda(m) 
o(s) AVALISTA(S). E, por estarem certas e ajustadas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e 
forma na presença de 02 (duas) testemunhas, para que surta seus legais efeitos.  

 
 
 

________________________________   ________________________________ 
Emitente:       Cônjuge:  
 

_______________________________   ________________________________ 
Avalista:       Avalista: 
 

 Testemunhas: 
1. ______________________________                    2.______________________________   
   Nome/RG/CPF                                                    Nome/RG/CPF 

VIA NÃO NEGOCIÁVEL
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