Porto Seguro Investimentos
Termo de Ciência, Ausência, Desatualizaçao ou Inadequação
PORTOPAR DTVM

Termo de Ciência, Ausência, Desatualizaçao ou Inadequação
“Perfil de Risco de Investidor”

Nome do Cotista - Titular

CPF / CNPJ

Inserir Nome do Cotista Aqui

Declaro que decidi, sob minha única e exclusiva responsabilidade, investir meus recursos na aplicação abaixo.

Nome do Fundo

CNPJ

Ao assinar este termo estou tenho plena ciência e estou de acordo que:
(i)

a operação da qual desejo participar é inadequada ao meu perfil de risco, objetivo de investimento,
conhecimento financeiro e/ou minha situação patrimonial;

(ii)

ao prosseguir com o investimento neste fundo, assumirei riscos maiores do que aqueles previstos nos
produtos adequados ao meu perfil;

(iii)

a avaliação dos riscos inerentes ao investimento que desejo participar é de minha única e exclusiva
responsabilidade, estando a PORTOPAR DTVM LTDA isenta de qualquer responsabilidade em razão da
minha decisão de investimento;

(iv)

a cada nova operação que decida participar, estarei sujeito à nova avaliação de perfil, bem como firmar
nova declaração na hipótese de ausência, desatualização ou inadequação de perfil de risco.

(v)

fui alertado pela PORTOPAR DTVM LTDA sobre:

(Assinale apenas uma alternativa)

( ) a ausência de preenchimento do “Questionário Suitability” a qual impede a identificação do
meu perfil de risco para apoiar a minha tomada de decisão de investimento.
(

) a desatualização das informações relativas ao meu perfil de risco.

(

) o meu perfil de risco é incompatível com a referida operação.

Mesmo ciente da ausência, desatualização ou inadequação de perfil frente aos os riscos da operação e, após leitura
detalhada e compreensão dos itens acima, decidi realizar o investimento no fundo acima referido.

Data __ / __ / ____

__________________________________________________________________
Inserir Nome do Cotista Aqui

Porto Seguro Investimentos
Al. Ribeiro da Silva, 275 – 1º andar – Campos Elíseos
CEP: 01217-010 – São Paulo- SP
Central de Atendimento: (11) 3366-3370. De segunda a sexta-feira, das 8h15 às 17h30.
SAC: 0800-727-2763 - Cancelamento, reclamações e informações.
0800-727-8736 - exclusivo para
auditivos,
por meio de equipamento habilitado para esta
Todos os dias, 24h. Ouvidoria: 0800-727-1184. De segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h30.
Fale conosco: porto.investimentos@portoseguro.com.br
www.portoseguro.com.br/investimentos

