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30 dias de antecedência.

somados para débito e exigibllidade:

ara outta eçexiciia iddade coincidir com dia não útil os juros serão

Página 2 de 6



! en +=» »«»«+wn»«en»«nqisnt

1 7g Bf. de Res. de líbios e DocuBeMu !
l ' 'fi-:ou ar:eivado docuwnto a CÓPIA l
l sab D ttg 00Q4508852 a 03/03/2Õ2Í. l

CLÁusul-AS GERAIS oo Ç.gNI.BATO pf ABERTURA...P.E cRÉDKO EM coRfiÍêÕãRÊHT'E""'
úIBRB
BANCO DE BRASILIA

l ilHéU:illH:lE=ÜW$'.idTlallÊ:lÊ~ Eã XglHI

(www .brb . com .br) .

deste prazo-

H=K;Zi\n==.=H,=h=i:iEI,i:!R ilBg liil

$l$: E FH1:8iH;llãKÉlll11i lll.gU;Rlã:E
Página 3 de 6



l»ep en elPq180 «n«n»n »ne « n »»«eee»+w»an++w=el

1 2g Qf. de Rl3. de Títulos e hcuReMw l
l f!-:au ar:uivadü docuwnto a CÓPIA l
l sob o nQ 0004508852 ee G3/ü3/2021. l

cl.Áusul-AS GERAIS oo coP.]!t119 o.f.. !FB].y1 4 PE tKÉunu-Elçrculm"mKKctq.rr'"''h. ;BRB
BANCO DE BRASILiA

como o cálculo dos percentuais de cada componente do fluxo da operação, considerando-se o valor total
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CRÉDITO E DA RECIPROCIDADE"

em vigor; de mora, calculados à taxa nominal de 1% (um por cento) ao mês ou fração, nos termos da
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Parágrafo Terceiro: No caso de inadimplemento ou impontualidade. o(s) CLIENTE(S) autoriza(m) o
BANCO a manter a operação de crédito com o menor prazo de atraso possível, lançando mão de
cancelamento pagamento de parcelas recentes para a príorização do pagamento ou amortização de
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CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CADASTRAL: Ocorrendo alteração do endereço de
sua residência ou domicílio, ou mudança do número do telefone. fica o(s) CLIENTE(S) obrigado(s) a
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amortização ou liquidação da presente dívida.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DAS DESPESAS: Todas as despesas decorrentes do presente Contrato,
inclusive as de cobrança, impostos, registros, arquivos e formalizações serão pagas integralmente
pelo(s) CLIENTE(S).

CLÁUSULA DECIMA SETIMA - DO FORO: Os deveres e obrigações do(s) CLIENTE(S) serão satisfeitos
na Agência do BANCO em que for(em) mantida(s) sua(s) conta(s) corrente(s), praça que fica designada
como foro do Contrato.

Parágrafo único: As presentes Cláusulas Gerais submetem-se às regulamentações superiores e, em
caso de alteração de norma que reja matéria aqui tratada, seguir-se-ão as hierarquias normativas
vigentes nas disposições contrárias.

Brasília-DF. de de

Superintendência de Produtos de Varejo - SUPVA
Gerência de Pessoa Física - GEPEF
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