
Dados Pessoais

Dados Comerciais

Dados Bancários

Endereço Para Correspondência

Preencher no caso de menores de 18 anos

Assessor Cód. Cliente

Data de Nascimento Local de Nascimento

Órgão EmissorData da EmissãoTipo

Nacionalidade SexoUF

Nº Doc. Ident.CPF UF Emissora

Nome Completo

Endereço Residencial Número Complemento CEP

Bairro Cidade Estado País (DDD) Telefone (DDD) Celular

E-mail (informativos, análises, convites eventos)

Nome da Mãe Nome do Pai

Instituição em que Trabalha Profissão / Atividade Atual

Endereço Comercial Número Complemento CEP

Bairro Cidade Estado País (DDD) Telefone 1 (DDD) Telefone 2 / Fax

Banco Nº da Agência Nº da Conta

Nº da Agência Nº da ContaBanco

Endereço para Correspondência Residencial Comercial Outro (especifique abaixo)

Endereço Número Complemento

Bairro Cidade Estado País

CEP

Nome do Representante do Menor CPF
(deverá ser preenchida uma ficha complementar com os dados do representante do menor)

Indicação

Conta Corrente
Conta Poupança
Conta Corrente
Conta Poupança

E-mail (extratos, declaração IR, recibos)

Estado Civil Nome do(a) Cônjuge/Companheiro(a)

FICHA CADASTRAL DE CLIENTE
Pessoa Física

Rendimentos Mensais
Salário / Pró Labore Outros Rendimentos (R$)

Bens Imóveis
EndereçoTipo Cidade UF Valor Atual (R$)

EndereçoTipo Cidade UF Valor Atual (R$)

As informações acima são obrigatórias, decorrentes da Lei nº 9613/98, da Circular nº 3461/09 e da Carta Circular nº 2826/98 do Banco Central do Brasil 
e da Instrução nº 301/99 da Comissão de Valores Mobiliários e serão mantidas confidencialmente.

Responsabilizo-me, na forma da lei, pela veracidade das informações acima prestadas.

SITUAÇÃO FINANCEIRA/PATRIMONIAL

EndereçoTipo Cidade UF Valor Atual (R$)

EndereçoTipo Cidade UF Valor Atual (R$)

Outros Bens e Direitos (Inclusive aplicações financeiras)
DescriçãoTipo Valor Atual (R$)

DescriçãoTipo Valor Atual (R$)

DescriçãoTipo Valor Atual (R$)

DescriçãoTipo Valor Atual (R$)
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Assinatura do Cliente



FICHA CADASTRAL DE CLIENTE
Pessoa Física

Declarações do Cliente

Opera por conta própria? (Caso a opção escolhida seja NÃO, deverá ser preenchida uma ficha complementar com os 
dados do Administrador da Carteira).

Autoriza transmissão de ordens por procurador ou representante? (Caso a opção escolhida seja SIM, deverá ser 
preenchida uma ficha complementar com os dados do procurador ou representante. Em caso de revogação do man-
dato comprometo-me a informar a Corretora).

É pessoa vinculada à Corretora (conceito definido pela instrução CVM n° 387/03)?

É pessoa politicamente exposta (conceito definido pela Circular n° 3.461/09  do Banco Central do Brasil e Instrução 
CVM nº 301/99)?

A carteira própria da Corretora ou a carteira de pessoas a elas vinculadas podem atuar na contraparte das operações 
que ordeno.
     Concordo              Não Concordo               Concordo sob consulta
Estou ciente que não serão aceitos investimentos provenientes de terceiros, e, nesse sentido, declaro, sob as penas 
da lei, que os valores destinados aos meus investimentos são próprios e compatíveis com meus rendimentos e minha 
situação patrimonial.
As ordens serão transmitidas à Corretora verbalmente. Caso o cliente queira transmiti-las exclusivamente por escrito 
(fax, carta, e-mail e outros), esta forma deverá ser evidenciada formalmente no ato de seu cadastramento na corretora;
Tenho conhecimento de que minhas ligações telefônicas podem ser gravadas, e autorizo o uso destas gravações como 
meio de prova, caso existam dúvidas referentes às operações ou
investimentos efetuados;
Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários;
Tenho conhecimento do disposto na Instrução CVM nº 387/03, das Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora e 
das normas Operacionais, do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos e do Código de Ética dos Participantes dos 
Mercados da BM&FBovespa, estas aplicáveis na forma da regulamentação vigente editada pelas Bolsas e pelas 
Câmaras de Compensação e Liquidação, as quais estão disponíveis nos respectivos sites; 
Tenho conhecimento de que as operações realizadas no sistema de negociação de títulos e valores mobiliários manti-
dos pela SOMA não contam com a proteção do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos;
Estou ciente de que não devo entregar ou receber, por qualquer razão, numerário, títulos ou valores mobiliários, ou 
quaisquer outros valores por meio de Agente Autônomo de Investimento ou de Prepostos da Corretora, bem como de 
que eles não poderão ser meus procuradores;
Autorizo a Corretora, caso existam débitos pendentes em meu nome, a liquidar, em bolsa ou em câmaras de compen-
sação e liquidação, os contratos, direitos e ativos adquiridos por minha conta e ordem, bem como a executar bens e 
direitos dados em garantia de minhas operações ou que estejam em poder da Corretora, aplicando o produto da venda 
no pagamento dos débitos pendentes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial;
Mediante este documento, adiro aos termos do contrato de prestação de serviços de Custódia Fungível de Ativos da 
CBLC, firmado por esta Corretora, outorgando à CBLC poderes para, na qualidade de proprietário fiduciário, transferir 
para seu nome, nas companhias emitentes, os ativos de minha propriedade;
São verdadeiras as informações fornecidas para o preenchimento deste cadastro, e, comprometo-me a informar, no 
prazo de dez dias, quaisquer alterações nos meus dados cadastrais.
Autorizo expressamente o envio, arquivamento e consulta de meus dados pessoais e de idoneidade, a serem realiza-
dos na SERASA - Centralização dos Serviços dos Bancos S/A., para uso exclusivo dos conveniados como referências 
bancárias, bem como a obtenção e o fornecimento de informações cadastrais perante o Sistema Central de Risco de 
Crédito do BACEN e Entidades de Proteção ao Crédito.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Não             Sim  

Não             Sim  

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Não             Sim  

Não             Sim  

Data
/           /

Data de abertura
/           /

LocalAssinatura do Cliente

Diretor Responsável pelo CadastroAssinatura do Responsável da Conta

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas nesta ficha, à vista dos originais do documento de identificação, do cartão de CPF e de 
outros comprobatórios dos demais elementos de informações apresentados, sujeitando-me ao disposto no art. 64 da Lei nº 8.383, de 30/12/1991

Ouvidoria: 0800 605 8888Para uso da Geração Futuro
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