
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 
DO ASSOCIADO/CLIENTE

Identificação do Declarante

Declaração

Para uso da Instituição Financeira

Nome completo:

RG/Órgão expedidor/UF: CPF/CNPJ-MF: (DDD) Telefone:

Apresentado por:

DECLARO a intenção de estabelecer relacionamento estritamente comercial com a Cooperativa __________________________________________, 
com a utilização do(s) seguinte(s) produto(s):

Local e data/assinatura do declarante: 

Local e data/carimbo/assinatura do gerente responsável:

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Policiais Militares  e Servidores da Secretaria 
dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo

R. Venceslau Brás, 175/179 – Sé – 01016-000 – São Paulo – SP – PABX (11) 3292-1000 – Fax (11) 3292-1073 – SAC 0800 770 7077 – Ouvidoria 0800 725 0996  
www.coopmil.coop.br CNPJ 62.673.470/0001-73 – Autorização 7.754.347 do Banco Central do Brasil

DECLARO, ainda, na qualidade de associado/cliente da Cooperativa:

a) ter conhecimento amplo da Lei 9.613/1998 sobre os Crimes de Lavagem de Dinheiro e da Circular 3.461/2009, do Banco Central do Brasil;
b) que a minha movimentação financeira está vinculada ao propósito e à natureza de relação de negócios ora declarados e originada da(s) atividade(s) 
profissional(is) e/ou comercial(is) e/ou patrimônio, indicados na Ficha Cadastral entregue à Cooperativa;
c) que, havendo qualquer mudança de propósito ou natureza de relação de negócios, comunicarei imediata e formalmente à Cooperativa;
d) que prestarei todas as informações de interesse da Cooperativa, pertinentes às minhas movimentações financeiras nessa instituição;
e) que contribuirei com a prevenção aos crimes de lavagem dinheiro;
f) que cumprirei as exigências normativas do mercado financeiro;
g) que comparecerei à Cooperativa para atualização de cadastro, sempre que for solicitado e/ou, por iniciativa própria, quando houver alteração de 
renda e/ou endereço;
h) que informarei, à Cooperativa, transações que tiverem origem de recursos diversas das declaradas neste documento e ou no cadastro.

Outrossim, responsabilizo-me, sob as penas da lei, pelas informações prestadas neste documento.

Poupança
Conta corrente
Cheque especial
Empréstimos/financiamentos
Investimentos
Cartão de crédito/débito
Outro(s) __________________________________________________________________


