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

com a cópia dos atos constitutivos da empresa, balancete atualizado, documento de identificação e comprovante de residência dos 

representantes legais. 

DADOS CADASTRAIS 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: 

Faturamento Mensal (R$): Valor do Capital Social: 

Telefone com DDD:  Site:  

E-mail: 

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

Nome da Pessoa de Contato: 

Cargo da Pessoa de Contato: Telefone: 

ENDEREÇO DA SEDE 

Endereço: 

 CEP: 

INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS 
De acordo com o Banco Central precisamos saber o valor total do patrimônio da empresa (imóveis, veículos e aplicações 
financeiras). 

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 

CONTA BANCÁRIA 
Informe a conta bancária para pagamento do resgate. Deve ser de sua titularidade da Pessoa Jurídica. 

Banco Agência Conta Tipo da Conta (Corrente/Poupança) 
    

    

SÓCIOS / ACIONISTAS 

1. Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: % de Participação: 

Telefone com DDD: Nacionalidade: 

E-mail: 

 

2. Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: % de Participação: 

Telefone com DDD: Nacionalidade: 

E-mail: 
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3. Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: % de Participação: 

Telefone com DDD: Nacionalidade: 

E-mail: 

  

4. Nome/Razão Social: 

CPF/CNPJ: % de Participação: 

Telefone com DDD: Nacionalidade: 

E-mail: 

Observação: Caso exista sócio Pessoa Jurídica deve-se preencher o Formulário de Identificação de Beneficiário Final. 

DIRETORES / ADMINISTRADORES / PROCURADORES / PREPOSTOS 

1. Nome: CPF: 

E-mail: Vínculo: 

Telefone com DDD: Nacionalidade: 

 

2. Nome: CPF: 

E-mail: Vínculo: 

Telefone com DDD: Nacionalidade: 

 

3. Nome: CPF: 

E-mail: Vínculo: 

Telefone com DDD: Nacionalidade: 

 

4. Nome: CPF: 

E-mail: Vínculo: 

Telefone com DDD: Nacionalidade: 

Observação: No campo Vínculo informe Diretor, Administrador, Procurador ou Preposto. 

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) o 

propósito e a natureza da relação de negócios é de investimento; (iv) nos termos da Lei nº 9.613/98, 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 
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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. 

Local e Data:

Assinatura dos Responsáveis Legais

_______________________________________________ 

Nome:  

CPF: 

_______________________________________________ 

Nome: 

CPF:

Atendimento ao Cliente Ouvidoria 

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

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