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Este formulário foi desenvolvido com base no Art. 6º da Instrução CVM 539/13. O preenchimento de todos os campos é obrigatório, se aplicável.  / This form has been developed 
based on Art. 6th of the CVM Instruction 539/13. All fields are mandatory and must be completed, where applicable.

INFORMAÇÕES DO CLIENTE / CLIENT INFORMATION

Local 
Place

Data (dd/mm/aaaa) 
Date (dd/mm/yyyy)

Assinatura do Titular (1) 
Holder's Signature (1)

Assinatura do Titular (obrigatório se houver) (2) 
Holder's Signature  (mandatory, if any) (2)

Para uso exclusivo do BNY Mellon: responsável pela conferência 
e atualização cadastral. / For exclusive use of BNY Mellon: 
responsible for the enrollment verification and update.

By signing this entry: 
  
I state that I do not wish to know my investor profile now and I am aware that my 
profile may be not updated or inappropriate to my investments. I am also aware that 
this means not receiving any investment recommendation until I know my profile.  
 

Ao assinar esse termo: 
  
Declaro expressamente que não desejo conhecer meu perfil de investidor neste momento 
e estou ciente que meu perfil pode estar desatualizado ou inadequado em relação aos 
meus investimentos, bem como tenho ciência que isso implica em não receber mais 
nenhuma recomendação de investimento enquanto não conhecer meu perfil. 
 

DECLARAÇÃO DO CLIENTE  /  DECLARATION OF THE CLIENT

CPF (1) 
Individual Taxpayer Identification Number - CPF (1)

Nome do Titular (sem abreviação) (1) 
Holder's  Name (no abbreviation) (1)

CPF (2) 
Individual Taxpayer Identification Number - CPF (2)

Nome do Titular (sem abreviação) (2) 
Holder's  Name (no abbreviation) (2)
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INFORMAÇÕES DO CLIENTE / CLIENT INFORMATION
Para uso exclusivo do BNY Mellon: responsável pela conferência e atualização cadastral. / For exclusive use of BNY Mellon: responsible for the enrollment verification and update.
By signing this entry:
 
I state that I do not wish to know my investor profile now and I am aware that my profile may be not updated or inappropriate to my investments. I am also aware that this means not receiving any investment recommendation until I know my profile. 
 
Ao assinar esse termo:
 
Declaro expressamente que não desejo conhecer meu perfil de investidor neste momento e estou ciente que meu perfil pode estar desatualizado ou inadequado em relação aos meus investimentos, bem como tenho ciência que isso implica em não receber mais nenhuma recomendação de investimento enquanto não conhecer meu perfil.
 
DECLARAÇÃO DO CLIENTE  /  DECLARATION OF THE CLIENT
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