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TERMO DE CIÊNCIA DE RISCO 

Nome / Razão Social: 
CPF / CNPJ: 
Perfil de Suitability do cliente: 

(  ) Ausência / Desatualização de Perfil (  ) Desenquadramento do Suitability 

Nos termos da regulamentação vigente e dos procedimentos de Suitability adotados pelo Banco Pine 
S.A. e/ou empresas do seu grupo econômico (“PINE”), ao assinar este termo DECLARO que tenho 
ciência da ausência ou desatualização do meu Perfil de Suitability ou da inadequação do produto 
especificado abaixo ao meu Perfil de Suitability, conforme a opção assinalada acima. 

Afirmo ter conhecimento que a aplicação no produto descrito abaixo é inadequada ao meu nível de 
sofisticação e perfil de risco e afirmo ser capaz de avaliar e entender os termos, condições e 
características do produto escolhido, o qual pode resultar em uma exposição a riscos inadequada ao 
meu Perfil de Suitability. O produto abaixo indicado não me foi recomendado pelo PINE, tendo 
minha decisão por sua contratação considerado única e exclusivamente as informações por mim 
obtidas de forma independente e/ou através de assessores especializados por mim contratados, 
baseando-me exclusivamente nas minhas próprias opiniões e/ou nas opiniões de tais assessores, 
isentando integral e absolutamente o PINE por qualquer tipo de responsabilidade por qualquer 
perda, prejuízo, dano e/ou despesa que venha a sofrer em decorrência direta ou indireta da 
aplicação no produto descrito abaixo, reconhecendo que não tenho qualquer direito de regresso 
contra o PINE em razão desta decisão. 

Produto Perfil do Produto 

Ademais, ao datar e assinar esta declaração, estou confirmando minha plena ciência de que a 
operação contratada não é compatível com meu Perfil de Suitability, bem como que li e entendi o 
teor de todas as informações sobre o produto, especialmente sobre os riscos do investimento. Para 
tanto, declaro que tive acesso a todas as informações a respeito produto que considero adequadas 
e suficientes para minha decisão de investimento. 

Local e Data:  ,  de  de  . 

Ciente e concordo: 

(Assinatura do investidor qualificado com firma reconhecida) 
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