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Preencher as informações abaixo e enviar a ficha cadastral assinada para investimentos@sinosserrafinanceira.com.br, juntamente 

com a cópia do documento de identificação, CPF, comprovante de renda e endereço. 

DADOS CADASTRAIS 

Nome: 

CPF: Data de Nascimento: 

Nome da Mãe: 

Nacionalidade: Estado Civil: 

Nome do Cônjuge: CPF: 

E-mail:

Os documentos referentes à aquisição de ativos e relacionamento com a Instituição serão encaminhados neste e-mail.

Telefone com DDD: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

Estado: CEP: 

DADOS PROFISSIONAIS 

Tipo:        Assalariado          Funcionário Público            Empresário        Autônomo        Aposentado      Pensionista 

   Rentista        Profissional Liberal         Produtor Rural        Outro: 

Empresa: 

CNPJ: Trabalha desde: 

Cargo/Função: 

Telefone Comercial com DDD: 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

Rendimentos Mensais:         Até R$ 3 mil       Até R$ 5 mil       Até R$ 10 mil          Até R$ 15 mil   Até R$ 30 mil 

 Até R$ 50 mil         Até R$ 100 mil        Até R$ 200 mil          Até R$ 300 mil         Acima de R$ 300 mil      

INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS 
De acordo com o Banco Central precisamos saber o valor total do seu patrimônio (imóvel, veículo, aplicação financeira, etc). 

Patrimônio:         R$ 0,00            Até R$ 10 mil           Até R$ 50 mil         Até R$ 100 mil          Até R$ 500 mil 

  Até R$ 1 milhão        Até R$ 2 milhões         Até R$ 3 milhões          Acima de R$ 3 milhões 

ORIGEM DOS RECURSOS 

Informe a origem dos recursos do investimento (ex. venda de imóvel, herança, venda de veículo, etc.) 
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CONTA BANCÁRIA 
Informe a conta bancária para pagamento do resgate. Deve ser de sua titularidade ou conta conjunta. 

Banco Agência Conta Tipo da Conta (Corrente/Poupança) 

Nome do Titular CPF 

Banco Agência Conta Tipo da Conta (Corrente/Poupança) 

Nome do Titular CPF 

DECLARAÇÕES 
Declaro sob as penas da lei que: (i) são verdadeiras as informações dispostas na presente ficha cadastral; (ii) tenho ciência que 

devo informar à Sinosserra Financeira, quaisquer alterações que vierem a ocorrer em meus dados cadastrais; (iii) 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 oculto ou dissimulo a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores; (iv) 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; (v) não devo 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 tenho ciência que eles não poderão ser meus procuradores; (vi) serão consideradas válidas somente ordens formais 

para aplicação e/ou resgate; (vii) os valores para investimentos deverão ser encaminhados através de minha própria conta 

bancária e não poderá ser solicitado o pagamento de resgate em conta de terceiros; (viii) possuo 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. 

Local e Data: 

Assinatura: 

Atendimento ao Cliente Ouvidoria 

Telefone: (51) 3910-1150 
E-mail: investimentos@sinosserrafinanceira.com.br

Telefone: 0800 642 8080 
E-mail: ouvidoria@ sinosserrafinanceira.com.br

mailto:investimentos@sinosserrafinanceira.com.br
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