1 - Dados pessoais
Nome

CPF

Identidade

Data da expedição

Naturalidade

Órgão emissor UF

Nacionalidade

Data de nascimento

Sexo

Estado civil

Nome da mãe:

Nº de dependentes

Nome do pai:

DDD/Telefone residencial

DDD/Telefone comercial

DDD/Celular

Endereço

Nº

Cidade

UF

Complemento

CEP

Bairro

Informações sobre a residência
( ) Própria
( ) Alugada
( ) Com os pais ( ) Outros

2 - Dados profissionais
Empresa

CNPJ (caso sócio proprietário)

Endereço Comercial

Nº

Cargo

Profissão

Complement Bairro
o

Data de entrada
Cidade

Renda mensal

UF

Outras rendas

3 - Dados do cônjuge
Nome

CPF

Data de nascimento

Identidade

Data de expedição

Empresa

CNPJ (caso sócio proprietário)

DDD / Telefone

Cargo

Renda mensal

Órgão emissor

UF
Data da entrada

Outras Rendas

4 - Participação em outras empresas
Razão Social

CNPJ

% Participação

5 - Relação de Bens
Veículos
Marca

Modelo

Ano Modelo

Valor Atual

Se Possuir Ônus Informe o Credor

Imóveis
Espécie

Localização
Área terreno m2

Valor atual
Área construída m2

Se Possui Ônus Informe o Credor
Espécie

Localização

Se Possui Ônus Informe o Credor

Área terreno

Área construída
2

Valor atual
2

m

m

6- Referências de Instituições Financeira e Administradoras de Cartões de Crédito
Nome

Agência / Cidade

DDD/ Telefone

Modalidade

Limite

7 - PPE – Pessoa Politicamente Exposta
( ) Sim
( ) Não
Pessoa Politicamente Exposta
Conforme estabelece a Instrução CVM 301 de 16/04/1999 e alterações posteriores, as Instituições Financeiras devem identificar pessoas que desempenham ou tenham
desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, no Brasil ou em outros países, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim, como seus representantes, familiares

e pessoas de seu relacionamento.
Assim sendo, para cumprimento da determinação legal acima, favor nos fornecer as seguintes informações.
Exerceu ou exerce nos últimos cinco anos algum cargo, emprego ou função pública relevantes?
(

(

) Sim
) Não

Cargo ou Função

Data do Início do Exercício

Data do Fim do Exercício

Declaro, sob as penas da lei, que:
(i) são verdadeiras as informações fornecidas por mim para o preenchimento do cadastro;
(ii) comprometo-me a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer
nos meus dados cadastrais, inclusive eventual revogação de mandato, caso exista procurador;
(iii)

Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários;

(iv)

Estou ciente do disposto na Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, que dispõe sobre

identificação, cadastro, registro, operações, limites e responsabilidade administrativa de que tratam os
incisos I e II do artigo 10, os incisos I e II do artigo 11 e os artigos 12 e 13 da Lei 9.613, de 3 de março de
1998, referente aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.
Local

Data

Assinatura do Cliente

