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Número cliente

Agência contacto

N. conta

N. cartão

Proposta de Adesão

Data de
atendimento

Nome completo
conforme BI/ CC

Identifi cação

e-mail

Nome no cartão

Data
nascimento

Estado civil

Entidade emissora/ 
país

Outra(s)
nacionalidade(s) Não Sim Qual(ais)?

Sexo: M   F

NIF Cód. fi nanças

Filiação-pai

Filiação-mãe

Naturalidade
país
Naturalidade
concelho

Data
emissão Válido até

Doc. 
identifi cação N.º

Nacionalidade

Morada

Localidade

Código postal

Distrito

Freguesia

Telef.

Telem.

Conta à Ordem

Trabalhador Sim por conta de outrém:  Não   Sim CIRS

Adesão a produtos e serviços
Caixadirecta Conta Poupança Cartão Crédito Caixa ISIC Cartão Débito Maestro Pack Caixa IU

Cartão de identifi cação da Instituição de Ensino: Cartão Débito Maestro Caixa IU Cartão Caixa IU não Bancário

1.ª emissão do cartão Nova emissão do cartão sem alteração de dados Nova emissão do cartão com alteração de dados
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Naturalidade
freguesia

Dados académicos
Curso COLAR FOTO

NÂO AGRAFAR

Escrever no 
verso da foto o
número do doc.
de identifi cação

Obrigado.

Número aluno

Início do curso

Ano curricular Grau ensino

Bolseiro Não Sim

Fim do curso

Naturalidade
distrito

Estabel. ensino

Chave de
membro:   Grupo Categ. membro N. membro

Concelho

IES

.
Reservado à CGD

Data   O colaborador

Profi ssão

País fi scal Doc. comprova
país fi scal

Entid. patronal Situação sócio profi ssional

Morada completa da residência fi scal (preencher apenas se a morada for diferente da anterior)
Morada

Localidade

Código postal

Concelho Freguesia

Distrito

Cargo político ou 
público * Não Sim: EntidadePróprio    ; Familiar próximo/

Relacionamento comercial         .

* - De acordo com o previsto no Aviso 5/2013 do Banco de Portugal

Cargo

País de residência

Não



     



Autorização para a prestação de informações

O titular autoriza que todas as comunicações e informações que a Caixa tenha de lhe prestar por escrito, possam ser realizadas para 
a morada ou e-mail indicados, bem como, no caso de adesão ao serviço Caixadirecta, para a caixa de correio de mensagens desse 
serviço.

Autorização para o tratamento informatizado dos dados pessoais
- Os dados pessoais fornecidos pelo titular serão processados informaticamente, destinando-se ao uso exclusivo dos serviços da Caixa, que 
fi ca autorizada a fornecê-los a empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos, sendo assegurada a confi dencialidade dos dados e ainda a sua 
utilização em função do objeto social das empresas do Grupo e de modo não incompatível com as fi nalidades determinantes da recolha.
- Os dados poderão ser fornecidos a autoridades judiciais ou administrativas, nos casos em que tal cedência seja obrigatória. 
- A Caixa fi ca autorizada a recolher informação adicional, ainda que por via indireta, destinada a actualizar ou a complementar dados. 
- Sempre que o solicite, o titular poderá aceder às informações que lhe digam respeito, constantes das bases de dados, podendo soli-
citar a correção, actualização e eliminação das mesmas, bem como a menção de informações adicionais.

Pela presente proposta de adesão, o titular abaixo identifi cado propõe à Caixa Geral de Depósitos, SA a sua adesão 
aos produtos e/ou serviços abaixo assinalados, nos termos seguintes:

   Abertura de Conta e Prestação de Serviços 

A abertura de conta de depósitos à ordem como conta de referência, bem como a prestação de serviços automaticamente associados 
a essa conta de referência, regem-se pelas:
- Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços em vigor na Caixa [referência: ICGD0207_20140806];
- Condições da Ficha de Informação Normalizada (FIN) em vigor na Caixa para a conta de depósitos à ordem objeto de abertura [referên-
cia: 400001_EUR_20140702_002 para conta Extrato]; [referência: 400014_EUR_20140701_002 para conta Caixa Jovem Extrato];
- Condições particulares fi xadas na presente proposta de adesão. 

Condições Particulares: Conta Extrato (idade igual ou superior a 26 anos); Conta Jovem Extrato (idade igual ou inferior a 25 anos).

Declarações do titular
I) Declaração de receção de informação pré-contratual
O titular abaixo identifi cado declara que a Caixa lhe disponibilizou, previamente à assinatura da presente proposta de adesão, com a 
antecedência necessária para o seu conhecimento completo e efetivo, os seguintes documentos:
- Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços em vigor na Caixa;
- FIN em vigor na Caixa para a conta de depósitos à ordem objeto de abertura.
II) Declaração de conhecimento e aceitação das condições de abertura de conta e prestação de serviços
O titular abaixo identifi cado declara que leu e tomou conhecimento das Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços 
e da FIN em vigor na Caixa para a conta de depósitos à ordem objeto de abertura, declarando expressamente aceitá-las na totalidade.

   Abertura de Conta Poupança

A abertura de conta poupança rege-se pelas:
- Condições gerais aplicáveis às contas de depósitos a prazo constantes das Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de 

Serviços em vigor entre as partes;   
- Condições da Ficha de Informação Normalizada (FIN) em vigor na Caixa para a conta caixa poupança superior objeto de abertura 

[referência: 402040_EUR_20140213_001];
- Condições particulares fi xadas na presente proposta de adesão.  

Condições Particulares 
Designação comercial da conta poupança - Caixa Poupança Superior
Periodicidade de pagamento de juros: semestral
Capitalização de juros: sim
Pagamento de juros na conta de depósitos à ordem à qual a conta poupança está associada

Faça a sua assinatura dentro do espaço acima Faça a sua rubrica dentro do espaço acima

                        N.º doc. identifi cação
Nome completo
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Declarações do titular

I) Declaração de recepção de informação pré-contratual
O titular abaixo identifi cado declara que a Caixa lhe disponibilizou, previamente à assinatura da presente proposta de adesão, com a antece-

dência necessária para o seu conhecimento completo e efetivo, a FIN em vigor na Caixa para a conta poupança objeto de abertura.

II) Declaração de conhecimento e aceitação das condições da FIN
O titular abaixo identifi cado declara que leu e tomou conhecimento da FIN em vigor na Caixa para a conta poupança objeto de abertura, 

declarando expressamente aceitar na totalidade as condições que constam da mesma.

  Adesão a Cartões:

    Cartão Débito Maestro Pack Caixa IU   Cartão Débito Maestro Caixa IU    Cartão Crédito Caixa ISIC 

A utilização de cartão pelo titular rege-se pelas:
- Condições gerais de utilização dos cartões constantes da secção F) das Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de 

Serviços em vigor entre as partes;
- Condições de preçário existente na Caixa em cada momento, designadamente no que se refere à anuidade, novas produções do 

cartão, utilizações do cartão no espaço económico europeu e resto do mundo;
- Condições especiais fi xadas na presente proposta de adesão para os cartões de débito objeto de adesão;
- Condições da Ficha de Informação Normalizada (FIN) em vigor na caixa para o cartão de crédito Caixa ISIC [FIN: referência: 

ISICCCP_20140701], no caso de adesão a este cartão.

Condições especiais dos cartões de débito, Maestro Pack Caixa IU e Maestro Caixa IU
Rede Internacional: Maestro
Anuidade: 10 €, ISENTO de ANUIDADES enquanto o titular mantiver, perante a Caixa, o estatuto de estudante do Ensino Superior

Declarações do titular

I) Declaração de receção de informação pré-contratual (apenas aplicável no caso de adesão ao cartão de crédito Caixa ISIC)
O titular abaixo identifi cado declara que a Caixa lhe disponibilizou, previamente à assinatura da presente proposta de adesão, com a 
antecedência necessária para o seu conhecimento completo e efetivo, os seguintes documentos:
- Ficha de Informação Normalizada (FIN) do cartão de crédito Caixa ISIC;
- Informação escrita sobre o seguro de grupo associado ao cartão, contratado entre a Caixa e a Fidelidade Companhia de Seguros, SA, 

designadamente sobre a denominação e estatuto legal do segurador, coberturas contratadas e exclusões/ limitações, consequências 
da falta de pagamento do prémio, montante máximo a que o segurador se obriga em cada período de vigência do contrato, duração 
do contrato e regime de renovação, denúncia e livre resolução, regime de transmissão do contrato, modo de efetuar reclamações, 
mecanismos de proteção jurídica, autoridade de supervisão, lei aplicável, obrigações e direitos em caso de sinistro e regime de desig-
nação e alteração do benefi ciário.

II) Declaração de autorização de transmissão de dados pessoais (apenas aplicável no caso de adesão ao cartão de crédito Caixa ISIC)
O titular abaixo identifi cado declara autorizar a Caixa a transmitir à Fidelidade Companhia de Seguros, SA e CARES – companhia de 
Seguros e Assistência SA os elementos necessários para a concessão de benefícios e/ ou para a prestação de serviços, nomeada-
mente no âmbito do seguro de grupo associado ao cartão.

III) Declaração de conhecimento e aceitação das condições de utilização do(s) cartão(ões)
O titular abaixo identifi cado declara que leu e tomou conhecimento das condições gerais de utilização dos cartões constantes da sec-
ção F) das Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços em vigor entre as partes; das condições especiais fi xadas 
na presente proposta de adesão para os cartões de débito, objeto de adesão; das condições constantes da Ficha de Informação Nor-
malizada (FIN) em vigor na caixa para o cartão de crédito Caixa ISIC [FIN: referência: ISICCCP_20140701], no caso de adesão a este 
cartão; declarando expressamente aceitá-las na totalidade. 

   Adesão ao Serviço Caixadirecta

A utilização do Serviço Caixadirecta rege-se pelas:
- Condições gerais de utilização do Serviço Caixadirecta constantes da secção D) das Condições Gerais de Abertura de Conta e Pres-

tação de Serviços em vigor entre as partes.

Declaração de conhecimento e aceitação das condições de utilização do Serviço Caixadirecta
O titular abaixo identifi cado declara que leu e tomou conhecimento das condições gerais de utilização do Serviço Caixadirecta constan-
tes da secção D) das Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços em vigor entre as partes, declarando expres-
samente aceitá-las na totalidade.

O titular declara aceitar que a Caixa se reserve o direito de recusar a presente proposta de adesão aos produtos e serviços 
assinalados, sem que para tal esteja obrigada a prestar qualquer justifi cação, salvo nos casos em que o pedido for rejeitado 
com fundamento na consulta à Central de Responsabilidades de Crédito, à lista pública de execuções ou de outras bases de 
dados consideradas úteis para a avaliação da solvabilidade do titular.

Data      Assinatura do Titular

Declaro ter recebido cópia da presente proposta de adesão depois de devidamente assinada, em suporte de papel ou em suporte ele-
trónico remetido para o endereço de email indicado na fi cha de elementos informativos (pag.1/3).

Reservado à CGD

Data      O Colaborador  
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