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

CPF 
Individual Taxpayer Registry

Nome do Titular (2) 
Titleholder Name (2) 

CPF 
Individual Taxpayer Registry

O preenchimento de todos os campos é obrigatório. Filling in all fields is mandatory.

DADOS DA TITULARIDADE / TITLEHOLDER'S DATA

Nome do Distribuidor 
Name of Distribuitor

CNPJ 
Corporate Taxpayer Registry 

In keeping with the ANBIMA Code for the Regulation and Best Practices of 
Investment Funds and in compliance with the Suitability procedures adopted 
by the Distribuitor, I am aware that my profile does not match the 
classification of the Investment Fund in which I intend to invest. 

I declare for all purposes of law that I am aware of this non-compliance and 
that I still wish to make this investment, freeing BNY Mellon Serviços 
Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., registered 
with Corporate Taxpayer Registry 02.201.501/0001-61, of any type of 
responsibility stemming from this profile unsuitability. 

 

Com base no disposto no Código de Regulação e Melhores Práticas 
para Fundos de Investimento da ANBIMA e nos procedimentos de 
Suitability adotados pelo Distribuidor, declaro estar ciente de que o meu 
perfil suitability está em desconformidade com a classificação do Fundo 
de Investimento no qual pretendo investir. 

Declaro, para todos os fins de direito, que estou ciente do 
desenquadramento ora apontado e que, ainda assim, desejo efetuar 
esse investimento, isentando o BNY Mellon Serviços Financeiros 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrito sob CNPJ 
02.201.501/0001-61, de qualquer tipo de responsabilidade decorrente 
desse desenquadramento de perfis.

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

Nome do Fundo 
Fund's Name

CNPJ 
Corporate Taxpayer Registry 

Classificação do Fundo 
Fund's Classification

Perfil do Investidor 
Investor Profile
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O preenchimento de todos os campos é obrigatório. Filling in all fields is mandatory.
DADOS DA TITULARIDADE / TITLEHOLDER'S DATA
In keeping with the ANBIMA Code for the Regulation and Best Practices of Investment Funds and in compliance with the Suitability procedures adopted by the Distribuitor, I am aware that my profile does not match the classification of the Investment Fund in which I intend to invest.
I declare for all purposes of law that I am aware of this non-compliance and that I still wish to make this investment, freeing BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., registered with Corporate Taxpayer Registry 02.201.501/0001-61, of any type of responsibility stemming from this profile unsuitability.
 
Com base no disposto no Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento da ANBIMA e nos procedimentos de Suitability adotados pelo Distribuidor, declaro estar ciente de que o meu perfil suitability está em desconformidade com a classificação do Fundo de Investimento no qual pretendo investir.
Declaro, para todos os fins de direito, que estou ciente do desenquadramento ora apontado e que, ainda assim, desejo efetuar esse investimento, isentando o BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrito sob CNPJ 02.201.501/0001-61, de qualquer tipo de responsabilidade decorrente desse desenquadramento de perfis.
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
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