
 
 
 

     Formulário de Pagamento de Benefício – Depósito em Conta Bancária (A ROGO) 
 
 

 
Eu............................................................................................................ autorizo o GBOEX – Grêmio 
Beneficente a creditar em minha conta bancária, cujas características estão descritas abaixo, o valor de 
pecúlio instituído por .................................................................................................................... (nome 
completo do associado e instituidor do benefício) detentor (a) da matrícula no quadro de associados do 
GBOEX sob nº...............................  
 
- Banco: ..................................... -  Agência: ...................................  - Conta: ................................................. 

 
 
                                                            ASSINALAR  O  TIPO  DE  CONTA 
 
BANCO DO BRASIL 

      Conta Corrente Individual        

      Conta Corrente Conjunta  

      Conta Poupança Ouro - Variação: 51  

      Conta Poupança Poupex - Variação: 96 

      Conta Poupança Conjunta Ouro - Variação: 51 

      Conta Poupança Conjunta Poupex - Variação: 96 

DEMAIS BANCOS 

      Conta Corrente Individual        

      Conta Corrente Conjunta  

      Conta Poupança Individual 

      Conta Poupança Conjunta 

  

  
OBSERVAÇÕES 

 
 

1. Quando o depósito em conta for através do Banco do Brasil em Conta Poupança Ouro (Variação 

51) ou Conta Poupança Poupex (Variação 96), o beneficiário deverá enviar cópia da proposta 

ou contrato de abertura de conta poupança fornecida pelo banco. 

 

2. Para condição de Conta Conjunta, o beneficiário deverá ser, obrigatoriamente, o primeiro 

titular, isto é, NÃO, será possível a realização de crédito em conta onde o beneficiário constar 

como segundo titular. 

 

________________________________________________________ 
                  Nome Completo do(a) beneficiário(a)/herdeiro(a) 
   
 
_________________________________________________________ 
                 Assinatura, Nome e CPF de quem assina A ROGO 

 

Testemunha 1                                                       Testemunha 2 

Assinatura: __________________________         Assinatura: ___________________________ 

Nome: ______________________________         Nome:  ______________________________ 

CPF: _______________________________         CPF:   _______________________________ 

 
                           ______________________, _____ de ___________ de 20 ___. 
                                         (Localidade)              (Dia)            (Mês) 

                   

  

Importante: É necessário anexar cópia legível de um comprovante da titularidade da conta corrente com base em documento 
oficial do Banco (extrato, cartão do correntista e outros). 

ATENÇÃO: Para não haver impedimento no depósito bancário, verifique com seu banco se a sua conta está 
apta a receber crédito. Além disso, as contas dos tipos: salário, social ou que possuam limites de crédito 
impedem o depósito do Benefício. 
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