
SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SALÁRIO/BENEFÍCIO PARA O SICOOB COOESA VIA DO CLIENTE

Assinatura do cliente Protocolo de Recepção do Gerente
(solicitar carimbo)

Importante: a realização da transferência automática do seu salário depende do processamento dessa 
solicitação por parte do banco em que seu salário é creditado. Por isso, entregue essa solicitação e certifique-se 
de que o pedido foi atendido pelo outro banco.

Ao Banco,

Eu _______________________________________________________________________________________, 

CPF nº _____________________, em conformidade com o inciso II, do artigo 2º da Resolução 3.402 e artigo 1º da 

Resolução do Banco Central do Brasil, solicito que os valores creditados a título de salário, aponsetadoria ou 

similares, nesta instituição financeira, agência nº __________, conta nº __________________, sejam transferidos 

integralmente para o Sicoob Cooesa, sem nenhum custo.

Esta autorização está firmada em 2 (duas) vias, sendo que uma delas deverá ser protocolada e devolvida.

DADOS DA CONTA DESTINATÁRIA DO CRÉDITO
BANCO: 756 - BANCOOB S.A.
AGÊNCIA: 4169 - SICOOB COOESA
CONTA: ______________________

Local e data: ________________________________________________________________________________
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