
Ficha Cadastral - Pessoa Física
Versão: 007 - 11/12/2018

Preencher as informações abaixo e enviar a ficha cadastral assinada para 
investimentos@sinosserrafinanceira.com.br, juntamente com a cópia do documento de identificação (com 
emissão inferior a 10 anos), CPF, comprovante de renda e endereço.

1. Dados Pessoais

Tipo de Documento

Sexo

E-mail

Endereço Residencial (Rua, nº e Complemento) CEP

Bairro Cidade UF

Filiação: Mãe

Instituição/Empresa

Nome do Cônjuge

Profissão/Cargo

Filiação: Pai

CNPJ

CPF do Cônjuge

Tempo de Trabalho

Telefone Celular (com DDD) Telefone Comercial (com DDD) Telefone Recado (informar nome e telefone)

Rendimentos Mensais

Estado Civil Nacionalidade Naturalidade UF

Nº Documento Data de Emissão UF Data de Nascimento:

CPF

2. Dados Profissionais

3. Informações Financeiras e Patrimoniais

Até R$ 5 mil Até R$ 15 mil

Até R$ 30 mil Até R$ 50 mil Acima de R$ 50 mil

Bens Móveis, Imóveis e Investimentos (valor de mercado)

Até R$ 200 mil Até R$ 500 mil Até R$ 1 milhão

Até R$ 1,5 milhão Acima de R$ 1,5 milhão

Origem dos Recursos do Investimento (Exemplo: venda de imóvel, sobra de salário, herança, aluguel de imóvel, dividendos) 

Até R$ 10 mil

4. Participações em Empresas

Valor do Capital % CapitalRazão Social CNPJ

Nome Completo (sem abreviação)



 _______________________________________  _________________________________________ 
Local e Data Assinatura do Investidor 

Ficha Cadastral - Pessoa Física

Eu Pessoa de Relacionamento Próximo

Nome da PEP CPF

Cargo/Função Relação

Atendimento ao Cliente 
Telefone: (51) 3910-1150

E-mail: investimentos@sinosserrafinanceira.com.br

Ouvidoria
Telefone: 0800 642 8080

E-mail: ouvidoria@sinosserrafinanceira.com.br

Autorizo a transmissão de ordens por procurador. Em caso de eventual revogação do mandato comprometo-me a 
informar tempestivamente à Sinosserra Financeira. O procurador deverá encaminhar a ficha cadastral preenchida, procuração pública e cópia do 
documentos de identificação.

Familiar

8. Autorização

7. Declarações

O investidor declara sob as penas da lei que: (i) são verdadeiras as informações dispostas na presente ficha cadastral; (ii) tem ciência que deve informar à 
Sinosserra Financeira, quaisquer alterações que vierem a ocorrer em seus dados cadastrais; (iii) conforme o Art. 2º, inciso V da Circular Bacen nº 3.461, o 
propósito e natureza da relação de negócios é de investimento; (iv) nos termos da Lei nº 9.613/98, declaro que os bens, direitos e/ou valores descritos na 
presente ficha cadastral não são provenientes, direta ou indiretamente, de atividades ilícitas, criminosas, atos de corrupção e que não oculta ou dissimula a 
natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores; (v) que os bens, direitos e/ou valores apresentados 
nessa ficha cadastral não são provenientes, direta ou indiretamente, de atividades nocivas ao meio ambiente ou de exploração de trabalho forçado e ou, 
ainda, exploração de mão de obra infantil; (vi) não deve entregar ou receber, por qualquer razão, numerário, títulos ou valores mobiliários, ou quaisquer 
outros valores por meio de agentes autônomos de investimentos ou de prepostos da Instituição, bem como de que eles não poderão ser seus 
procuradores; (vii) serão consideradas válidas somente ordens formais para aplicação e/ou resgate; (viii) os valores para investimentos deverão ser 
encaminhados através de sua própria conta corrente e não poderá ser solicitado o pagamento de resgate de valores para terceiros; (ix) possui ciência que 
a Sinosserra Financeira poderá solicitar quaisquer informações e/ou documentos adicionais para avaliar a fidedignidade das informações desta ficha 
cadastral, incluindo a capacidade econômico-financeira, podendo para isso, inclusive realizar a consulta junto ao Sistema de Informações de Crédito do 
Banco Central – SCR, Serasa, e outros; (x) considera-se pessoas expostas politicamente (PEP), nos termos da Circular nº 3.461, de 24/07/09, os agentes 
públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, 
empregos ou funções públicas relevante. Comprometo-me a informar à Sinosserra Financeira, através do quadro abaixo, caso eu, um dos meus familiares 
e/ou procuradores ou pessoa de relacionamento se enquadre ou venha a se enquadrar como Pessoa Politicamente Exposta (PEP).

Agência Conta Sou:
Titular
Cotitular

Caso o investidor seja o cotitular da 
conta informar abaixo o nome e 
CPF do titular.

CPF

Agência Conta Sou:
Titular
Cotitular

Caso o investidor seja o cotitular da 
conta informar abaixo o nome e 
CPF do titular.

CPF

Banco: 02

Nome do Titular

Agência Conta Sou:
Titular
Cotitular

Caso o investidor seja o cotitular da 
conta informar abaixo o nome e 
CPF do titular.

CPF

Banco: 03

Nome do Titular

6. Contas Bancárias

Banco: 01

Nome do Titular
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