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H i g h l y   C o n f i d e n t i a l

Nome do Titular (1) 
Titleholder's Data (1)

CPF 
Individual Taxpayer Registry

Nome do Titular (2) 
Titleholder Name (2) 

CPF 
Individual Taxpayer Registry

Local / Place Data / Date (d/m/y)
Assinatura do Titular (1) / Signature of  the Titleholder (1)

Assinatura do Titular (2) / Signature of  the Titleholder (2)

X

X

DADOS DA TITULARIDADE NO BNY MELLON / TITLEHOLDER'S DATA AT BNY MELLON

CONTAS BANCÁRIAS PRÓPRIAS / PRIVATE BANK ACCOUNTS

Não é autorizado o envio de recursos para contas de terceiros.  
The remittance of resources to third parties’  accounts is not authorized.

Número de contas que deseja cadastrar para a liquidação de resgates: 
Number of  accounts to be registered for redemptions: 1 2 3 

Com o objetivo de evitar possíveis fraudes, esta Ficha de Inclusão só será aceita caso o número assinalado acima seja igual ao número de contas 
informadas abaixo. 
In order to avoid fraud,the current Inclusion Form shall only be accepted in the event the above mentioned number corresponds to the identified accounts given below.

Titular da Conta 
Account's titleholder

1 2

Banco 
Bank's Name

Nº Agência 
Branch #

Número da Conta 
Account #

Nº Banco 
Bank #

Os dados e assinatura do Titular 2 são obrigatórios no caso de conta conjunta. 
Data and signature of Titleholder 2, are required in case of joint account.

Informar na primeira coluna se o titular da conta bancária incluída é o Titular 1 ou Titular 2 registrado no BNY Mellon. 
The first column must indicate the titleholder of the bank account included; if titleholder 1 or titleholder 2 registered at BNY Mellon.
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1 2
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H i g h l y   C o n f i d e n t i a l
Local / Place
Data / Date (d/m/y)
Assinatura do Titular (1) / Signature of  the Titleholder (1)
Assinatura do Titular (2) / Signature of  the Titleholder (2)
X
X
DADOS DA TITULARIDADE NO BNY MELLON / TITLEHOLDER'S DATA AT BNY MELLON
CONTAS BANCÁRIAS PRÓPRIAS / PRIVATE BANK ACCOUNTS
Não é autorizado o envio de recursos para contas de terceiros. 
The remittance of resources to third parties’  accounts is not authorized.
Número de contas que deseja cadastrar para a liquidação de resgates:
Number of  accounts to be registered for redemptions:
Com o objetivo de evitar possíveis fraudes, esta Ficha de Inclusão só será aceita caso o número assinalado acima seja igual ao número de contas informadas abaixo.
In order to avoid fraud,the current Inclusion Form shall only be accepted in the event the above mentioned number corresponds to the identified accounts given below.
Titular da Conta
Account's titleholder
Banco
Bank's Name
Nº Agência
Branch #
Número da Conta
Account #
Nº Banco
Bank #
Os dados e assinatura do Titular 2 são obrigatórios no caso de conta conjunta.Data and signature of Titleholder 2, are required in case of joint account.
Informar na primeira coluna se o titular da conta bancária incluída é o Titular 1 ou Titular 2 registrado no BNY Mellon.
The first column must indicate the titleholder of the bank account included; if titleholder 1 or titleholder 2 registered at BNY Mellon.
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