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Declaração de justificação de fundos
Caixa Económica de Cabo Verde

Tipo de operação (2)

Declaração de justificação (1)

Montante e divisa

Por extenso

Agência  Nome

 Numero de conta  Moeda

Identificação do titular

Nome

Doc. Indentificação Nº Data Emissão

Entidade Emitente Local Emissão

Os seguintes campos devem ser preenchidos caso o depositante não for titular da conta

Doc. Indentificação

Justificação de Fundos (origem e destino)

Identificação do depositante

Nome

Filho(a) de

Nacionalidade

e de

Estado Civil

Naturalidade

Data Emissão

NIF

Nº

Local Emissão

Data Nascimento

Entidade Emitente

Declaro que a origem de fundos depositados nesta conta bancária são provenientes de (marque um X na opção)

Atividade Empresarial

Atividade Profissional

Herança

Venda de Bens

Indeminização

Jogos de Lotaria

Donativos/Caridade

Outro

Origem de fundos

Destino de fundos

Transações diárias

Poupança

Constituição de Depósito á Prazo

Transferência Internacional

Reembolso de emprétimo

Investimento

Outro



A preencher pela CECV (4)

Solicitada a documentação comprovativa da justificação da operação , o cliente

As Instituições Financeiras estão obrigadas a inteirar-se da origem e destino de fundos movimentados nas transações em numerárias conforme os dispostos 

dos artigos 8.º, 9.º, 12.º, 13.º, 14.º  e 15.º n.º 6, conjugadas com os artigos 20.º, 22.º e 26.º n.º 2 alínea a) da Lei nº 38/VII/2009 de 27 de abril, alterada pela Lei nº 

120/VIII/2016 de 24 de março,  que  estabelece as  medidas destinadas a prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e valores (LLC),  

conjugados com os  artigos 9.º,12.º, 22.º, 23.º e 28.º do Aviso nº5/2017  de 7 de setembro, do Banco De Cabo Verde (BCV), que regulamenta a Lei de Lavagem de 

Capitais (LLC). Devem ainda identificar e verificar a identidade do depositante (titular da conta ou terceiros) nas operações em que os montantes atinjam 

1.000.000$00 (Um Milhão de Escudos), ou nas transações aparentemente conexas e atípicas.

Data 

A GerênciaO Colaborador

Doc. Anexos (3)

Caixa Económica de Cabo Verde
Declaração de justificação de fundos
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Modtivo de pagamento

Caso o depositante não for o titular da conta, preencher o seguinte campo

Data 

O Declarante

(1)Organização: deve ser arquivada junto do movimento da caixa. 
(2)Tipo de operação: indicar a natureza da operação pretendida a realizar, (ex. depósito, compra e venda de moeda estrangeira, etc). 
(3)Documento: sempre que existe suporte documental, solicitar ao cliente que junte a documentação comprovativa da justificação apresentada e discriminar os 
documentos entregues. 
(4)Recusa: quando o cliente recusa entregar a documentação solicitada, o colaborador deve referir esta situação no espaço para o efeito.
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Constituição de Depósito á Prazo
Transferência Internacional
Reembolso de emprétimo
Investimento
Outro
A preencher pela CECV (4)
Solicitada a documentação comprovativa da justificação da operação , o cliente
As Instituições Financeiras estão obrigadas a inteirar-se da origem e destino de fundos movimentados nas transações em numerárias conforme os dispostos dos artigos 8.º, 9.º, 12.º, 13.º, 14.º  e 15.º n.º 6, conjugadas com os artigos 20.º, 22.º e 26.º n.º 2 alínea a) da Lei nº 38/VII/2009 de 27 de abril, alterada pela Lei nº 120/VIII/2016 de 24 de março,  que  estabelece as  medidas destinadas a prevenir e reprimir o crime de lavagem de capitais, bens, direitos e valores (LLC),  conjugados com os  artigos 9.º,12.º, 22.º, 23.º e 28.º do Aviso nº5/2017  de 7 de setembro, do Banco De Cabo Verde (BCV), que regulamenta a Lei de Lavagem de Capitais (LLC). Devem ainda identificar e verificar a identidade do depositante (titular da conta ou terceiros) nas operações em que os montantes atinjam 1.000.000$00 (Um Milhão de Escudos), ou nas transações aparentemente conexas e atípicas.
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Modtivo de pagamento
Caso o depositante não for o titular da conta, preencher o seguinte campo
Data 
O Declarante
(1)Organização: deve ser arquivada junto do movimento da caixa.
(2)Tipo de operação: indicar a natureza da operação pretendida a realizar, (ex. depósito, compra e venda de moeda estrangeira, etc).
(3)Documento: sempre que existe suporte documental, solicitar ao cliente que junte a documentação comprovativa da justificação apresentada e discriminar os documentos entregues.
(4)Recusa: quando o cliente recusa entregar a documentação solicitada, o colaborador deve referir esta situação no espaço para o efeito.
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