Credenciamento de Instituições Financeiras
Em conformidade com o que estabelece a Política de Investimentos do RPPS abaixo, as instituições financeiras interessadas em oferecer
seus produtos e serviços, devem apresentar o credenciamento de instituições financeiras.
Esclarecemos que o preenchimento deste formulário, bem como, o encaminhamento do Questionário Padrão ANBID (DUE DILIGENCE
PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO) e demais anexos, em hipótese alguma, representa garantia ou compromisso de alocação de recursos
na instituição, uma vez que este processo trata-se de uma apresentação da instituição junto ao instituto.

I - IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE
Nome do Cliente:

INDAPREV - Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos do Município de Indaial – SC

CNPJ:

07.855.180/0001-32

Endereço:

R. Castelo Branco, 109 - sala 2 - Centro

Cidade:

INDAIAL -SC

UF:

SC

CEP:

89130-000

Diretor Responsável: Salvador Bastos

II - IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
UF:

Cidade:

CEP:

Contatos
1 - Nome:

Telefone:

E-mail:
2 - Nome:

Telefone:

E-mail:

III - CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
BANCO

GESTOR INDEPENDENTE

CORRETORA

OUTROS

Possui Rating (Classificação de Risco)
SIM

Emissor (es):

NÃO

Patrimônio sob Gestão:
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A INSTITUIÇÃO É SIGNATÁRIA DO CÓDIGO DE AUTO-REGULAÇÃO DA ANBID
SIM

NÃO

AS FUNÇÕES DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E CUSTÓDIA SÃO SEGREGADAS?
SIM

NÃO

Administração:
Gestão:
Custódia:

A instituição possui processo interno que comprove o cumprimento das disposições da Resolução BACEN/CMN nº 3.721, de 30 de Abril
de 2009, em atendimento a Portaria MPAS nº 345, de 28 de Dezembro de 2009?
SIM

NÃO

Caso a resposta acima seja positiva, favor anexar documento comprobatório.

III - PRODUTOS E SERVIÇOS APRESENTADOS AO RPPS
Relacionar os produtos destinados aos RPPS de acordo com a legislação vigente. Em caso de fundos, informar seus respectivos
patrimônios, benchmark, taxa de administração e performance (se houver).
Com relação aos Fundos de Investimentos relacionados acima, informar o desempenho dos mesmos, comparados com seus
respectivos benchmark, nas seguintes janelas: Desde o inicio, 36 meses, 24 meses, 12 meses e no ano.

Caso o espaço acima destinado seja inferior ao desejado, solicitamos apresentar o texto em documento anexo.
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V - POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

O cliente necessita que as carteiras dos fundos sejam abertas diariamente nos formatos PDF e XML, e que os extratos (conta corrente
e dos investimentos), possam ser consultados. Favor informar a periodicidade para disponibilização da demanda acima.
DIÁRIO

SEMANAL

QUINZENAL

MENSAL

A instituição possui ferramenta eletrônica que possibilite à consulta (visualizar) as operações efetuadas: saldos, aplicações, resgates,
transferências e migrações, por meio da internet?
SIM

NÃO

Não sendo possível, informar o procedimento atual compatível com a necessidade descrita.

VI - DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins e efeitos legais, que as informações acima prestadas são a expressão da verdade, exatas e inequívocas,
bom como, estar em dia com todas as obrigações legais no âmbito Municipal, Estadual e Federal, a que está sujeita a instituição.

,

de

de

Assinatura:

INSTITUIÇÃO:
DIRETOR RESPONSÁVEL:
CPF:

Anexar: a) Lâminas dos Fundos, Regulamentos, Prospectos (se aplicável).
b) Questionário Padrão ANBID Due Diligence para Fundos de Investimentos.
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