
FICHA CADASTRAL PJ FINANCEIRA

1. Dados gerais

2. Descrição da transmissão de ordens

3. Declarações - CRS/FATCA

Razão Social:

CNPJ: 

Americana ou Participante do FATCA

A empresa é considerada uma Instituição Financeira para fins de FATCA/CRS, como por 
exemplo Banco, Custodiante, Instituição de Investimentos, Fundos de Investimentos, 
Consórcios, Companhia de Seguros e/ou Previdência, Gestão de Títulos ou Valores Mobiliários, 
Distribuição de Títulos ou Valores Mobiliários, incluindo Agentes de Distribuição, Corretagem 
de Títulos ou Valores Mobiliários, Securitização, Depositário Central, Bolsas ou Entidades de 
Balcão Organizado?           SIM         NÃO

Em Caso afirmativo à resposta acima,  assinalar uma  das opções para o Status CRS e uma das 
opções para o  Status FATCA:
CRS:

   Instituição Financeira Participante CRS

   Instituição Financeira Não Participante CRS

   Beneficiária Efetiva Isenta CRS

   Instituição Financeira em País que não participa do CRS

FACTA:

   Instituição Financeira Participante (PFFI) FATCA — Número GIIN (Global Intermediary 
Identification Number):

   Instituição Financeira não Participante do FATCA (Non-Participating Foreign Financial 
Institution — NPFFI)

   Instituição Financeira Brasileira Patrocinada por uma Instituição Financeira Norte-

Opera por conta própria?          SIM        NÃO

Em caso afirmativo, identificar no anexo I (Formulário Emissores de Ordens). 
Em caso negativo, informe para quem opera:
Autorizo a transmissão de ordens por procurador ou representante?          SIM         NÃO
Em caso positivo anexar a procuração específica, comprometendo-se a informar por escrito ao 
Pine no caso de eventual revogação de mandato.   

Av. das Nações Unidas, 8.501 - 29º e 30º andares | CEP 05425-070 | Pinheiros - São Paulo - SP 
SAC 0800 942 1702 - Ouvidoria 0800 725 7463

Nome:

GIIN: 



4.Declaração de propósito

  Instituição Financeira local presumidamente aderente ao FATCA dispensada de registro 

(Certified Deemed-Compliant Nonregistering Local Bank)

  Instituição Financeira com Contas de Pequeno Valor (Certified Deemed-Compliant FFI 

with only Low-Value Accounts)

  Seguradora que oferece seguro de vida limitado nos termos do FATCA (Certified Deemed-  

Compliant Limited Life  Debt Investment Company)

  Distribuidor Restrito (Restricted Distributor)

  Beneficiária Efetiva Isenta

  United States Financial Instituion (USFI)

Em consonância com o que dispõe a Circular nº 3.461 do Banco Central do Brasil, declaramos 
que a relação de negócios desta empresa para com o Banco PINE é de natureza financeira e 
tem como propósito: 

 Movimentação de Valores/Contratação de Serviços e Produtos 

 Tomar Crédito 

 Aplicação em Investimentos (LCI, CDB, Derivativos etc.)

 Recebimento de Recursos do Exterior

 Remessa de Recursos para o Exterior 

 Outros, quais:
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O CLIENTE, como instituição financeira aderente ao FATCA, autoriza o PINE a proceder ao 
reporte de conta e dados financeiros e cadastrais?          SIM         NÃO

5. Disposições finais

5.1. O CLIENTE declara sob as penas da lei  que  as  informações  por  ele  fornecidas  nesta 
Ficha  Cadastral  bem  como as informações fornecidas acerca  da  qualificação  
do(s)  beneficiário(s)  final(is),  quando  aplicável,  são,  em seu melhor discernimento, 
verdadeiras, corretas e completas.

5.2. O CLIENTE reconhece que suas ordens devem ser transmitidas por escrito, por sistemas 
eletrônicos de conexões automatizadas ou telefone e outros sistemas de transmissão de voz.

5.3. O CLIENTE atualizará tais informações bem como os  formulários  relativos  ao(s) 
beneficiário(s)  final(is)  na  forma e prazo requeridos pelo PINE ou ainda em até 10 (dez) 
dias da  data  em  que  tomar  conhecimento  de  qualquer alteração de fato que torne 
tais dados ou formulário(s) incorretos ou incompletos.
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5.4. O CLIENTE autoriza o PINE a proceder à retenção e ao pagamento de tributos 
que venham a incidir sobre os investimentos, depósitos e valores segundo a legislação  
vigente, e autoriza, ainda, o fornecimento pelo PINE desta Ficha Cadastral, das informações 
nela contidas e das informações financeiras relativas aos  investimentos e contratos havidos 
junto ao PINE às autoridades monetárias e fiscais brasileiras ou estrangeiras competentes  
nos termos da legislação brasileira, dos acordos internacionais firmados pelo Brasil ou, 
ainda, nos termos da legislação aplicável na(s) jurisdição(ões) na(s) qual(is) o CLIENTE  ou 
o(s) beneficiário(s) final(is) tenha(m) nascido, ou da(s) qual(is) é(são) cidadão(s) nacional(is) 
ou residente(s).

5.5. O CLIENTE autoriza, ainda, os intermediários, caso existam débitos pendentes em seu
nome, a liquidar os contratos, direitos e ativos adquiridos por sua conta e ordem, bem 
como a executar bens e direitos dados em garantiade suas operações ou que estejam 
em poder do intermediário, aplicando o produto da venda no pagamento dos débitos 
pendentes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial.

LOCAL E DATA

ASSINATURA

GERENTE RESPONSÁVEL DATA

Para uso exclusivo do Banco — Gerente Responsável pelo Cliente

Responsabilizo-me, conforme legislação vigente, pela exatidão das informações prestadas 
acima, à vista dos originais dos documentos de identificação, do CPF/CNPJ e outros 
comprobatórios dos demais elementos de informações apresentados.
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