
Eu,                                                                                                                                        ,

       ,                                                              ,                                                                                        ,

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº                  e inscrito(a) no

CPF sob o nº                          

e

                                     

      ,                                                              ,                                                                                        ,

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº                  e inscrito(a) no

CPF sob o nº      , declaramos, sob as  penas da Lei, que convivemos em união 

estável de natureza familiar, pública e duradoura e que a identidade de nosso endereço decorre desse fato, 

nos termos do Código Civil Brasileiro.

Local e Data

Assinatura       Assinatura

Testemunhas

Nome:

RG:

CPF:

Nome:

RG:

CPF:

(nome)

(nome)

(nacionalidade)

(nacionalidade)

(estado civil)

(estado civil)

(profissão)

(profissão)

Anexo 1 - Declaração de união estável positiva

OBS: não é necessário reconhecer firma.



Nome:

RG:

CPF:

Nome:

RG:

CPF:

(nome)

(nacionalidade) (estado civil) (profissão)

(endereço)

Anexo 1 - Declaração de união estável negativa

OBS: não é necessário reconhecer firma.

Eu,                                                                                                                                        ,

       ,                                                              ,                                                                                        ,

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº                  e inscrito(a) no

CPF sob o nº      , residente e domiciliado(a) na                                                                        

                                                    ,

declaro expressamente, sob responsabilidade civil e criminal, que não mantenho relação de vida comum ou 

união estável com outra pessoa, nas condições previstas no artigo 1723 do Código Civil Brasileiro, 

permanecendo no estado civil de                                                                        .

Local e Data

Assinatura       

Testemunhas:

Có
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Anexo 2: Proposta de Adesão / Declaração de Saúde Seguro Habitacional

Dados do Estipulante
Banco Itaú S/A Apólice 01.68.4000030

Dados de Saúde e Atividade
1. Esta aposentado por invalidez:

Responda as perguntas a seguir de próprio punho e por extenso                                                                                             Sim ou Não

2. Sofre ou já sofreu de alguma das 
doenças relacionadas ao lado?

Hipertensão Arterial

Acidente Vascular Cerebral

Insulficiência Coronaria

Enfisema Pulmonar

Cirrose Hepática

Leucemia

Infarto

AIDS

Câncer / Tumor Malígno

Local     Data          Assinatura do Proponente

Dados do Proponente
Nome: Nacionalidade:

CPF: Data de Nascimento:
                  /                   /

Sexo:

Profissão, principal ocupação ou atividade: Estado Civil

Valor a ser Financiado: R$ Prazo de Financiamento em meses:

Feminino Masculino

Não Sim:  Especifique o tipo de invalidez

Declaração do Proponente
Declaro para todos os fins e efeitos ter prestado informações completas e verídicas, estar ciente que de acordo com o Código Civil Brasileiro, se tiver prestado informações 
incorretas ou omitido circunstâncias que possam influir na aceitação desta Proposta de Adesão ou do prêmio perderei o direito ao valor do seguro e à devolução dos prêmios 
pagos.  Concordo em que as declarações que prestei passem a fazer parte integrante do contrato de seguro a ser celebrado com a Seguradora, ficando a mesma autorizada a 
utilizá-las em qualquer época, no amparo e na defesa de seus direitos, sem que tal autorização implique ofensa ao sigilo profissional. 

Autorizo qualquer profissional de medicina nomeado pela Itaú Seguros a obter de mim ou de meu(s) médico(s), por intermédio de contatos telefônicos ou pessoais, qualquer 
informação sobre minha saúde com objetivo de favorecer a avaliação técnica relacionada a análise de aceitação de inclusão de minha proposta de financiamento no Seguro 
Habitacional e a análise e liquidação de sinistros. Para tanto, descrevo abaixo os números de telefones, nome(s) de meu (s) médico(s) e horários para melhor contato:

Declaro, ainda, que me foi entregue documento contendo as Condições da Apólice de Seguro Habitacional - Cobertura Compreensiva, de cujo teor tomei ciência.

Uma vez aprovada a proposta pela Seguradora, a(s) cobertura(s) do(s) segurado(s) vigorará(ão) conforme definido no item Início de Vigência definido nas Condições Gerais. 

A Itaú Seguros S/A. disporá, para aceitação ou recusa, de 15 (quinze) dias da data do recebimento desta Proposta de Adesão. Em caso de recusa, o prêmio pago será devolvido 
com correção monetária.



Anexo 2 - Declaração de Saúde para fins de análise de aceitação de 
inclusão de proposta de financiamentos no Seguro Habitacional

1.  Segurado 
  Pessoas físicas ou jurídicas promitentes compradoras ou devedoras do Estipulante, nas operações contratadas no âmbito de sua Carteira de Crédito Imobiliário, desde que a
  soma da idade do Segurado (pessoa física) com o prazo do financiamento não ultrapasse 75 (setenta e cinco) anos e seis meses;

2.  Objeto do Seguro
 Constituem o objeto do presente seguro:
  2.1 - As pessoas físicas ou jurídicas que obtiverem financiamento ou promessa de financiamento imobiliário em conformidade com os regulamentos operacionais do Estipulante.
  2.2 - Os bens imóveis vinculados ao Estipulante em garantia dos seus financiamentos.

3. Riscos cobertos
  3.1- natureza pessoal
  3.1.1 - Morte do Segurado, por acidente ou doença, desde que ocorrido o acidente ou adquirida a doença que determinou a morte após a assinatura do contrato de financiamento. 
  3.1.2- Invalidez permanente, considerada como tal a incapacidade total e definitiva para o exercício da ocupação principal, causada por acidente ou doença, desde que 
  ocorrido o acidente ou adquirida a doença que, direta ou indiretamente, determinou a incapacidade, após a assinatura do contrato de financiamento, o que será comprovado 
  mediante apresentação simultânea do laudo de  perícia médica a cargo do Instituto de Previdência Social para o qual contribua o Segurado e do comprovante de  recebimento 
  do benefício previdenciário correspondente.
  3.1.2.1- Inexistindo a vinculação do Segurado a qualquer Instituto de Previdência Social, a invalidez total e permanente será atestada por junta médica custeada pela  
        Seguradora e constituída por três médicos, sendo um de indicação da Seguradora, outro indicado pelo Segurado e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados. 
  3.1.2.2- Para todos os efeitos, considera-se como data do sinistro, em caso de invalidez  permanente, a data da constatação clínica consignada no respectivo laudo de perícia  
  médica do Instituto de Previdência Social ou pela junta médica de que trata o subitem 3.1.2.1. 

  3.2 - natureza material 
  3.2.1- Riscos de incêndio e quaisquer outros danos de causa externa. 
  3.2.1.1- Para todos os efeitos, danos de causa externa são os resultantes da ação súbita e imprevisível de forças ou agentes estranhos e anormais, não previstos nas condições 
  do projeto, construção, uso e conservação do prédio, excluídos, portanto, os danos decorrentes de vícios intrínsecos, isto é, aqueles causados por infrações às normas do 
  projeto, construção e conservação do imóvel.

4. Riscos excluídos
  4.1 -  natureza pessoal
  4.1.1- A incapacidade temporária do Segurado, as despesas médicas, as diárias hospitalares em geral, os encargos de farmácia, os honorários médicos de  intervenções 
  cirúrgicas e as despesas de remoção e correlatas. 
  4.1.2- A morte ou a invalidez permanente resultante, direta ou indiretamente, de acidente ocorrido ou de doença comprovadamente existente antes da data da assinatura do 
  contrato de financiamento, respeitando-se os casos previstos  no subitem  4.1.3.
  4.1.3- Todos os contratos de financiamento em que a soma da idade do Segurado (pessoa física) com o prazo de financiamento, na data da respectiva assinatura, ultrapasse a
  75 (setenta e cinco) anos  e seis meses.
  4.1.4- Os financiamentos concedidos a pessoas jurídicas ou pessoas físicas na qualidade de empresários da construção civil.

  4.2 -  natureza material
  4.2.1- Os prejuízos decorrentes da ordem de autoridade pública, salvo aqueles realizados para evitar agravação ou propagação de danos cobertos por esta Apólice.
  4.2.2- Os prejuízos decorrentes de atos de inimigos estrangeiros, operações de guerra anteriores ou posteriores à sua declaração, guerra civil, guerrilha, revolução, rebelião ou 
  de ato emanado de administração de qualquer zona ou área sob Lei Marcial ou em Estado de Sítio.
  4.2.3- Os prejuízos decorrentes de qualquer perda ou destruição, danos conseqüentes, despesas emergentes ou responsabilidade legal de qualquer natureza, direta ou 
  indiretamente causados por, resultantes de, ou para os quais tenham contribuído radiações ionizantes ou contaminação proveniente de radioatividade de qualquer 
  combustível ou resíduo nuclear, resultante de combustão desse tipo de material. Para fins desta exclusão, o termo “combustão” será entendido como  qualquer processo auto-
  sustentador de fissão nuclear.
  4.2.4- Os prejuízos causados por extravio, roubo ou furto, ainda que, direta ou indiretamente,  tenham concorrido para tais perdas quaisquer dos eventos abrangidos pela 
  Cláusula 4- Riscos Cobertos.
  4.2.5- Os prejuízos decorrentes de má utilização, falta de conservação ou desgaste pelo uso do imóvel que se constitua contratualmente em garantia do financiamento 
  concedido pelo Estipulante.
  4.2.6- Os prejuízos decorrentes de vício intrínseco, entendendo-se como tal o defeito de construção de responsabilidade do construtor do imóvel a que se refere o artigo 618 
  do Código Civil Brasileiro.
  4.2.7- Os prejuízos decorrentes de erros de projeto ou de infração deliberada às normas pertinentes à matéria.
  4.2.8- Os prejuízos em partes do imóvel não-constantes do projeto original ou da documentação referente à concessão do financiamento, a menos que tenham sido averbadas 
  junto ao seguro antes da ocorrência do sinistro.
  4.2.9- Os prejuízos causados ao imóvel ou decorrentes de obra contratada ou realizada pelo próprio Segurado, com comprometimento da estabilidade ou com 
  desmoronamento parcial ou total do imóvel.

5. Compatibilidade dos Limites Máximos Garantidos pela Apólice e Respectivos Prêmios
  . O Estipulante e a Seguradora estão obrigados a considerar e a manter os limites máximos de garantia, assim como os respectivos prêmios, sempre compatíveis com os 
  respectivos contratos de financiamento.
  
6. Sinistros
  Deverão ser  tomadas as seguintes medidas preliminares
  . avisar imediatamente o Estipulante para que este comunique a ocorrência à Seguradora;
  . não restaurar o imóvel por sua conta e risco sem o consentimento da Seguradora;
  . a ocorrência de morte e invalidez permanente de qualquer adquirente deverá ser comunicada até 20 dias após o evento;
  . o atraso na comunicação pode acarretar prejuízos.

7. Indenização
  7.1 - Risco de natureza pessoal (MIP)
  . a indenização devida por esta Apólice corresponderá ao saldo devedor do Segurado na data do sinistro e será paga pela Seguradora ao estipulante;
  . quando houver mais de um adquirente para uma mesma unidade residencial, inclusive marido e mulher, casados em comunhão de bens ou não, a indenização será 
  proporcional à responsabilidade de cada um, expressa no respectivo contrato de financiamento;
  . para efeito do cálculo do saldo devedor, considerar-se-ão como tendo sido pagas todas as prestações vencidas até a data do sinistro;
  Nos contratos de compra e venda entre empresários da construção civil e promitente comprador com anuência do Estipulante, e nos financiamentos para construções 
  mediante custo estimado de empreitada reajustável ou não, a indenização será paga pela Seguradora, em função do financiamento efetivamente realizado pelo
  Estipulante,  nele considerados todos os acréscimos contratuais e deduzido o prêmio de seguro, se não recebidos do financiado durante a construção.
     
  7.2 - Risco de natureza material (DFI)
  . a indenização corresponderá ao prejuízo efetivamente apurado pela seguradora na ocasião do sinistro limitada ao valor do limite máximo de garantia de DFI
  devidamente compatível com o respectivo contrato de financiamento, reservado à seguradora o direito de optar entre o pagamento em dinheiro e a reposição
  dos bens atingidos. No caso  de reposição com o restabelecimento dos bens no estado equivalente ao de imediatamente antes do sinistro, considerar-se-ão
  cumpridas as obrigações da Seguradora.
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Anexo 3 - Percentual de Aquisição do Imóvel

(nome)

(nome)

Eu,                                                                                                                                        ,

declaro para os devidos fins que estou adquirindo o percentual de propriedade de                                             %, 

e 

                                                                                                              , o percentual de                 % do imóvel situado no 

endereço                                                                                                                                                                                               .

Local e data

Assinatura Comprador 1

Assinatura Comprador 2

Obs: não é necessário reconhecer firma.

Có
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Anexo 4 - Requerimento de inclusão de ITBI e despesas 
cartorárias ao financiamento

(nome)

(nacionalidade) (estado civil) (profissão)

Eu,                                                                                                                                        ,

       ,                                                              ,                                                                                        ,

portador(a) da Cédula de Identidade RG nº                e inscrito(a) no CPF sob o 

nº                        , solicito ao Banco Itaú S/A a inclusão das custas referentes ao pagamento 

do ITBI e registro de contrato do financiamento pleiteado, totalizando um valor de R$                                         

a ser incluso (até 5% do valor de compra e venda do imóvel).

Declaro sob as penas da Lei e dou fé no dito acima.

Local e Data

Assinatura       

Có
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Local e data    Assinatura do Titular da(s) Conta(s) Vinculada(s) 
                                                                                                    (Reconhecer firma da assinatura)

Eu________________________________________ , nascido(a) em ________________, portador(a) do CPF nº ____________________,          
                                              nome                                                                                    data nascimento

PIS nº _____________, autorizo o Banco Itaú S/A a efetuar o saque dos meus recursos no FGTS referente à(s) seguinte(s) conta(s) 
vinculada(s) e no(s) seguinte(s) valor(es):

Código Empregador
Cod. Estab. (Código Empresa)

Nº conta FGTS/
Cod. Emprg.

Utilização FMP
(preencher SIM ou NÃO)

Valor do Saque R$(*)
Valor Saldo Disponível

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

(*) preencher com a palavra TOTAL quando for utilizar o saldo total da conta ou especificar o valor a ser utilizado, incluindo o montante resgatado do FMP se for o caso.

Declarações do Titular da Conta Vinculada do FGTS

DECLARO, sob as penas da Lei, que:

1. O imóvel objeto desta operação, situado na __________________________________________________________________________________, destinar-se-á à 
minha residência e localiza-se ou no município onde comprovadamente exerço minha ocupação principal, incluindo-se os municípios limítrofes e os integrantes 
da mesma região metropolitana, ou no município onde comprovo residir na forma estabelecida no Manual de Moradia Própria – FGTS.

2. Dentre as situações mencionadas em 2.1 e 2.2, enquadro-me na situação indicada com X:
(marcar com X somente uma das opções)

           2.1  Não sou: 
a)detentor  de financiamento ativo, concedido no âmbito do SFH em qualquer parte do País;  e
b)proprietário, usufrutuário, promitente comprador ou cessionário de imóvel(eis), residencial(ais), concluído(s) ou em construção, localizado(s) no município onde 
exerço minha ocupação principal, incluindo-se os municípios limítrofes e os integrantes da mesma região metropolitana, ou no município de minha residência;
Obs. Não tenho financiamento ativo e nem tenho imóvel onde trabalho ou resido.

           2.2 Não sou proprietário, usufrutuário, promitente comprador ou cessionário de imóvel(eis) residencial(ais), concluído(s) ou em construção, localizado(s) em 
qualquer parte do País, independente de ter(em) sido adquirido(s) com financiamento que se encontre(m)  ativo(s) ou quitado(s).
Obs. não tenho imóvel em qualquer parte do território nacional.
 
3. Não transferi, sem a interveniência da instituição financiadora, na qualidade de promitente vendedor, saldo devedor de financiamento firmado nas condições do 
SFH em qualquer parte do País. 

4. Estou ciente e concordo: 
a) com as condições ajustadas e as exigências relativas à utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS, para aquisição de imóvel concluído ou em construção, 
na forma apresentada pelo Agente Financeiro e estabelecida no Manual de Moradia Própria, disponível na Internet, no endereço  www.caixa.gov.br; e
b)  em apresentar outros documentos que o agente financeiro julgar necessários à comprovaçao das declarações por mim prestadas. 

5. Quanto à Declaração do Imposto de Renda (marcar com um x):

           a cópia apresentada é fiel ao original da última declaração entregue à Receita Federal;

           estou isento pela Receita Federal de apresentação da Declaração de Imposto de Renda.

6. Estou suficientemente esclarecido de que eventual falsidade nestas declarações, as quais são essenciais à movimentação da(s) conta(s) vinculada(s) do FGTS, 
configura crime de falsidade ideológica e de estelionato, previsto no Código Penal Brasileiro, ensejando o pedido pelo FGTS de abertura do competente inquérito 
policial à Polícia Federal, responsabilizando-me a devolver ao Fundo os valores sacados indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros devidos, e 
sujeitando-me às sanções civis, administrativas e criminais previstas em lei.

Anexo 5 - Autorização para movimentação de conta vinculada 
do FGTS Aquisição Moradia - Somente para utilização do FGTS
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Nacionalidade Estado Civil Profissão

Nº da Carteira de Identidade Órgão Expedidor Data Expedição Data de nascimento

Nome do Cônjuge Data de nascimento

Nacionalidade Estado Civil Profissão

Nº da Carteira de Identidade Órgão Expedidor Data Expedição Nº do CPF

Regime de casamento Data de casamento

Nome Data de nascimento

Nacionalidade Estado Civil Profissão

Nº da Carteira de Identidade Órgão Expedidor Data Expedição Nº do CPF

Endereço Completo

Anexo 6 - Opção de compra e venda do Imóvel
Somente para utilização do FGTS

Nome do 1º vendedor/Razão Social CPF/CNPJ

Endereço completo/Endereço da sede

Nacionalidade Estado Civil Profissão

Nº da Carteira de Identidade Órgão Expedidor Data Expedição Data de nascimento

Nome do Cônjuge Data de nascimento

Nacionalidade Estado Civil Profissão

Nº da Carteira de Identidade Órgão Expedidor Data Expedição Nº do CPF

Regime de casamento Data de casamento

I - Dados dos Vendedores

Dados do 1º vendedor - PF e PJ

Dados do 2º vendedor - PF e PJ

Somente 1º vendedor PF

Somente 2º vendedor PF

Logradouro Cidade/UF Complemento

CEP Empreendimento Anexo (vaga, box etc)

II - Procurador do(s) Vendedor(es)

III - Dados do imóvel objeto da transação

Procuração lavrada às fls.___________________________________do livro________________no Cartório____________________
e substabelecimento lavrado às fls.___________________________do livro________________no Cartório____________________

Nome do 1º vendedor/Razão Social CPF/CNPJ

Endereço completo/Endereço da sede



Anexo 6 - Opção de compra e venda do Imóvel
Somente para utilização do FGTS

Nome do 1º comprador Data de nascimento

Nacionalidade Estado Civil Profissão

Nº da Carteira de Identidade Órgão Expedidor Data Expedição Nº do CPF

Nome do Cônjuge Data de Nascimento

Nacionalidade Estado Civil Profissão

Nº da Carteira de Identidade Órgão Expedidor Data Expedição Nº do CPF

Regime de casamento Data de Casamento

Endereço Completo

Nome do 2º comprador Data de nascimento

Nacionalidade Estado Civil Profissão

Nº da Carteira de Identidade Órgão Expedidor Data Expedição Nº do CPF

IV - Dados dos Compradores

Nome Data de nascimento

Nacionalidade Estado Civil Profissão

Nº da Carteira de Identidade Órgão Expedidor Data Expedição Nº do CPF

Endereço Completo

V - Procurador do(s) Vendedor(es)

VI - Valores em R$

Procuração lavrada às fls.___________________________________do livro________________no Cartório____________________
e substabelecimento lavrado às fls.___________________________do livro________________no Cartório____________________

Sinal (já recebido ou pago
até a data do contrato)

FGTS (se for o caso) Saldo Devedor (se for o caso) Financiamento Pleiteado Total de Venda e Compra

O(s) vendedor(es) declara(m) neste ato ter conhecimento de que os recursos a serem pagos pelo Itaú, através de Carta de Crédito e/ou FGTS serão creditados em sua conta corrente 
somente após a apresentação do contrato registrado no competente Registro de Imóveis. 
O presente Instrumento retifica e ratifica os demais instrumentos firmados entre as partes relativos ao imóvel acima descrito

(cidade) (data)

Vendedor(es)       Comprador(es)

Có
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Anexo 7 - Ficha dos Vendedores - Pessoa Física
O não-preenchimento de algum dado abaixo solicitado impossibilita a realização da contratação

Nome do vendedor

RG Órgão emissor Data de emissão CPF/CNPJ Sexo

Profissão Cargo

Estado Civil Regime de casamento

Convive maritalmente com alguém (exceto casado)? Estado civil (do convivente)

Nome do Cônjuge/Convivente

RG Órgão emissor Data de emissão

CPF Sexo Profissão

Endereço (rua, nº) Complemento

Bairro Cidade UF

CEP Telefone p/ contato

Vendedor 1

M                           F

ou

Casado(a)
Solteiro(a)

Divorciado(a) Data de casamento
Separado(a) Viúvo(a)

Sim NãoDesde

Comunhão parcial Comunhão universal Separação total

Solteiro(a) Separado(a) Divorciado(a) Viúvo(a)

M                           F

Banco nº Agência nº Conta nº CPF do titular % do valor

Crédito do financiamento/recursos do FGTS

Não é possível realizar a liberação em conta poupança de outro banco que não seja o Banco Itaú.
Nós, vendedores do imóvel sito à                                                                       , autorizamos o Banco Itaú S.A. a efetuar a liberação do crédito 

(financiamento e/ou FGTS) conforme informações acima mencionadas.

Data                /              /              Vendedor(es) 

(ass.) (CPF) (ass.) (CPF)

(ass.) (CPF) (ass.) (CPF)

Nome do vendedor

RG Órgão emissor Data de emissão CPF/CNPJ Sexo

Profissão Cargo

Estado Civil Regime de casamento

Convive maritalmente com alguém (exceto casado)? Estado civil (do convivente)

Nome do Cônjuge/Convivente

RG Órgão emissor Data de emissão

CPF Sexo Profissão

Endereço (rua, nº) Complemento

Bairro Cidade UF

CEP Telefone p/ contato

Vendedor 2

M                           F

ou

Casado(a)
Solteiro(a)

Divorciado(a)
Separado(a) Viúvo(a)

Sim NãoDesde

Comunhão parcial Comunhão universal Separação total

Solteiro(a) Separado(a) Divorciado(a) Viúvo(a)

M                           F

Data de casamento



Anexo 7 - Ficha dos Vendedores - Pessoa Jurídica
O não-preenchimento de algum dado abaixo solicitado impossibilita a realização da contratação

Nome

RG    CPF

Nome

RG CPF

Nome

RG    CPF

Nome

RG CPF

Nome

RG CPF

Vendedor 1

Banco nº Agência nº Conta nº CPF do titular % do valor

Crédito do financiamento/recursos do FGTS

Não é possível realizar a liberação em conta poupança de outro banco que não seja o Banco Itaú.

Nós, vendedores do imóvel sito à                                                                       , autorizamos o Banco Itaú S.A. a efetuar a liberação do crédito 

(financiamento e/ou FGTS) conforme informações acima mencionadas.

Data                /              /              

Assinatura de todos os vendedores envolvidos: 

(ass.) (CPF) (ass.) (CPF)

(ass.) (CPF) (ass.) (CPF)

Data da última alteração contratual ou estatutária  

Informe abaixo os representantes que assinarão o contrato

Nome

RG    CPF

Nome

RG CPF

Nome

RG CPF

Sim NãoHaverá procurador? 

Nome

RG    CPF

Nome

RG CPF

Razão Social

CNPJ Endereço (rua, no)                                                                                                                                               Compl.

Bairro Cidade UF

CEP Telefones p/contato

Vendedor 2

Data da última alteração contratual ou estatutária  

Informe abaixo os representantes que assinarão o contrato

Sim NãoHaverá procurador? 

Razão Social

CNPJ Endereço (rua, no)                                                                                                                                               Compl.

Bairro Cidade UF

CEP Telefones p/contato

Có
d.

: 9
96

.3
70

-3



CET: Custo Efetivo Total

Assinar e enviar ao Banco Itaú, juntamente com os demais documentos.

Declaro ter sido informado(a) previamente à assinatura do Contrato de Crédito sobre o percentual do CET
Custo Efetivo Total da operação.

Nome

CPF

Assinatura

Local                                                                                                                                      Data: ____/____/__________

Anexo 8 - Declaração de Ciência - CET

Có
d.

: 9
96

.3
70

-3


