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Benefício Associativo de Empréstimos a Associados
Pedido de Acesso  
Utilização exclusiva para preenchimento manual 

O Associado abaixo identificado solicita o acesso ao benefício associativo de Empréstimos a Associados, ao abrigo do regulamento deste benefício, 
e dos regulamentos das modalidades / séries abaixo referidas, constantes do Regulamento de Benefícios do Montepio Geral - Associação 
Mutualista, bem como, ao abrigo das respetivas Fichas Técnicas deste benefício e daquelas modalidades / séries. Para o efeito, abaixo indica, o 
motivo, montante, prazo, período de carência, categoria de empréstimo, bem como as subscrições de garantia e n.º de conta de depósitos à ordem a 
debitar pelo valor das prestações do empréstimo e eventuais encargos.

IDENTIFICAÇÃO

Cópia para o Associado e original para a DGM - NOP do MGAM, 
juntamente com a restante documentação justificativa do pedido.

ASSOCIADO DO MGAM Nº

CLIENTE CEMG Nº

PEDIDO DE EMPRÉSTIMO Nº

CONTA EMPRÉSTIMO Nº

CONTA CAUÇÃO Nº

DATA

IDENTIFICAÇÃO DO ASSOCIADO

Nome Completo

CARATERIZAÇÃO DO PEDIDO

Motivo

€Montante Extenso

Prazo Meses Período de Carência SimNão

CATEGORIA DE EMPRESTIMO A ASSOCIADOS E SUBSCRIÇÕES DE GARANTIA

Reservas Matemáticas Quotas Restituíveis Capitais Reembolsáveis ou AcumuladosCategoria do Empréstimo  
a Associados:    
Subscrições de garantia:
Modalidade/ Série Subscrição Nº Valor

CONTA DE DEPÓSITO À ORDEM ASSOCIADA E AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES E EVENTUAIS ENCARGOS

Solicito que o montante relativo a este Empréstimo a Associados seja creditado na conta de Depósito à Ordem abaixo indicada, 
sediada na Caixa Económica  - Montepio Geral, da qual sou Titular, e autorizo que o pagamento das prestações e dos 
eventuais encargos relativos a este Empréstimo a Associados se efetue por débito na mesma conta de Depósito à Ordem, 
abaixo indicada.

NIB

Os dados recolhidos neste impresso são confidenciais e serão processados informaticamente, destinando-se a utilização nas 
relações com o Montepio Geral - Associação Mutualista (MGAM) e com a Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica 
Bancária, S.A. (CEMG). Os interessados podem ter acesso à informação que lhes diga respeito e solicitar eventuais correções 
junto dos Serviços do MGAM e/ou da CEMG. Autoriza-se a utilização dos dados pelo MGAM para "mailings" e "marketing" 
institucionais, bem como a sua consulta, sob regime de absoluta confidencialidade, desde que compatível com a finalidade de 
recolha dos mesmos. Autoriza-se o MGAM a proceder, junto de Entidades Externas, às confirmações necessárias a eventuais 
relações contratuais. 
Declaro que a utilização deste beneficio se destina exclusivamente aos fins identificados no motivo acima indicado e que tomei 
conhecimento e me foram prestados todos os esclarecimentos necessários, relativos ao benefício associativo de Empréstimos 
a Associados, e respetivas condições em vigor aplicáveis ao presente pedido, constantes da Ficha Técnica deste benefício 
associativo que me foi enviada / entregue. 
Mais declaro expressamente ter lido, compreendido e aceite o Regulamento do benefício associativo de Empréstimos a 
Associados, e demais condições constantes das Fichas Técnicas e regulamentos das modalidades / séries subscritas, acima 
indicadas para garantia do empréstimo que se solicita, bem como, do Regulamento de Benefícios do Montepio Geral- 
Associação Mutualista e dos seus Estatutos disponíveis em montepio.org.  
Declaro ainda que me foi entregue, cópia deste pedido, bem como do Glossário mutualista do MGAM.

DECLARAÇÕES E ASSINATURA DO ASSOCIADO

  Assinatura

    -   -   

VERIFICAÇÃO PELO SERVIÇO RECETOR CEMG/MGAM

Serviço Recetor

A PREENCHER PELA DIREÇÃO DE GESTÃO DE MEIOS DO MGAM

Data

Assinatura Nº. de 
Empregado

Data de Receção

Assinatura

Nº. de 
Empregado Data de Confirmação

Assinatura

Nº. de 
Empregado

Em Anexo: Ficha Técnica do benefício associativo de “Empréstimos a Associados” e Glossário


