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Solicitação de encerramento de conta bancária

NOME:

AGÊNCIA: CONTA:

TERMOS E CONDIÇÕES DO ENCERRAMENTO DA CONTA

Pela presente Solicitação, o CLIENTE manifesta ao BANCO o seu interesse em encerrar a conta 
identificada no preâmbulo (“Conta”), e declara ainda, que recebeu do BANCO as informações sobre os 
procedimentos necessários para seu pedido de encerramento seja acatado, razão pela qual confirma ter 
ciência que: 

1.  O BANCO processará o pedido de encerramento da Conta no prazo de até 30 (trinta) dias contados 
da data da solicitação, salvo hipóteses em que o CLIENTE tenha compromissos pendentes junto ao 
BANCO ou pendências decorrentes de disposições legais a serem liquidadas. 

2. O período de 30 (trinta) dias entre a data de solicitação e a data do encerramento da Conta é 
destinado às providências de encerramento e desvinculações do CLIENTE (“Período de Encerramento”).

3. Durante o Período de Encerramento o CLIENTE deverá regularizar suas pendências junto ao BANCO:

(i) O CLIENTE deverá resgatar eventuais valores constantes em suas aplicações financeiras e/ou 
Conta.

(ii) O CLIENTE deverá quitar eventual saldo devedor existente junto ao BANCO ou terceiros.

E-MAIL:

ENDEREÇO: Nº: Comp.:

CIDADE/UF:

MOTIVO DO ENCERRAMENTO DA CONTA:
  

BAIRRO: CEP:

DADOS DO CLIENTE SOLICITANTE:

Declaro no ato desta solicitação ser válido o seguinte endereço eletrônico para recebimento 
de informação sobre data do efetivo encerramento da conta:



www.bancointer.com.br
Central de Atendimento  3003-4070 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

SAC 0800 940 9999
Ouvidoria 0800 940 9999  opção 8

Deficiente Fala e Audição 0800 979 7099

(iii) O CLIENTE não poderá utilizar o cartão para o efetivo encerramento da Conta.

(iv) O CLIENTE deverá manter disponível em Conta saldo suficiente para o pagamento de 
compromissos assumidos junto ao BANCO e/ou à terceiros antes da data desta Solicitação.

(v) O CLIENTE deverá solicitar o cancelamento dos débitos automáticos em Conta, observado o 
prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis anteriores à data programada para o débito.

4. O CLIENTE declara-se ciente de que a Conta só será encerrada após o cumprimento do disposto na 
Cláusula acima.

5. O CLIENTE poderá movimentar a Conta normalmente durante o Período de Encerramento, até o seu 
efetivo encerramento, oportunidade em que o CLIENTE perderá todos os acessos à mesma.

6. Durante o Período de Encerramento o BANCO poderá proceder com o encerramento e 
desvinculação de todos os contratos e operações em nome do CLIENTE.

7. Concluído o processo de encerramento da Conta, o CLIENTE receberá uma comunicação no 
endereço eletrônico identificado no preâmbulo deste instrumento confirmando o encerramento. Caso, 
após 30 (trinta) dias desta Solicitação, o CLIENTE não receba a referida comunicação, ele deverá 
entrar em contato com a Central de Atendimento do BANCO para obter maiores esclarecimentos.

8. Encerrada a Conta, o acesso e as senhas do CLIENTE serão automaticamente cancelados, ficando o 
CLIENTE impedido de consultar ou realizar transações na Conta.

9. O CLIENTE declara, ao assinar esta Solicitação, ter lido e compreendido os seus termos e condições. 
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