Termo de Adesão ao Produto
Invest Fácil Bradesco
Nome

CNPJ/MF

Banco Bradesco S.A.

60.746.948/0001-12

Endereço

Cidade

CEP

UF

Cidade de Deus, s/nº - Vila Yara

Osasco

06029-900

SP

Nome da Empresa/Cliente
Cód. Agência

CNPJ-MF/CPF
Díg.

Agência

Conta-Corrente

Díg.

Autorizo o Banco Bradesco S.A. a aplicar os recursos disponíveis em Conta Corrente em Certificados de Depósitos
Bancários (CDBs) por meio do Produto de Aplicação Automática denominado Invest Fácil Bradesco. Fica o Banco
Bradesco instruído, até ordem expressa contrária, a agendar e aplicar no Invest Fácil Bradesco os valores
correspondentes ao saldo positivo disponíveis na Conta Corrente, bem como realizar resgates automáticos com a
finalidade de evitar que a Conta Corrente apresente insuficiência de fundos ou visando a liquidar obrigações de minha
responsabilidade, ainda que tais resgates reflitam nas rentabilidades totais ou parciais dos Investimentos do Invest
Fácil Bradesco.
Sem prejuízo de tal autorização, o Banco Bradesco procederá às aplicações e resgates por mim solicitados por
qualquer meio existente ou que venha a ser disponibilizado, observando-se as regras vigentes na época da instrução.
Havendo saldo positivo, o Banco Bradesco efetuará as aplicações em D+0 da data da disponibilização do crédito na
Conta Corrente, por meio de transferência dos recursos disponíveis e, concomitantemente, realização dos respectivos
Investimentos do Invest Fácil Bradesco, ficando os respectivos débitos autorizados de forma irrevogável e
irretratável.
Estou ciente e concordo que:
O serviço de resgate automático inclui, além do Invest Fácil, as minhas Aplicações Financeiras participantes do resgate
automático; na hipótese de possuir a Conta Fácil Bradesco, a adesão ao Invest Fácil Bradesco implicará no
cancelamento do direcionamento automático dos créditos da Conta Corrente para a Conta Poupança, ficando
permitido, a partir desta data, o direcionamento automático dos créditos da Conta Corrente para aplicações somente
no Invest Fácil Bradesco.
O Invest Fácil Bradesco tem perfil de risco conservador, liquidez diária e busca maior eficiência na gestão de minhas
disponibilidades de curto prazo mantidas em Conta Corrente; concordo com a realização de tais aplicações por
atenderem aos meus objetivos e terem seu saldo disponível a qualquer momento; e estou ciente de que tais
aplicações não são consideradas para avaliar a adequação da minha carteira de investimentos ao meu perfil de
investidor.
Regra de funcionamento do Produto Invest Fácil Bradesco:
A aplicação em Invest Fácil Bradesco terá vencimento em 2 (dois) anos e os recursos serão remunerados conforme
tabela de taxas vigente, disponível na Internet e nas Agências. As taxas podem sofrer alterações conforme panorama
financeiro, sendo voltada para as aplicações automáticas realizadas após a data de efetivação da nova tabela de
taxas. Na hipótese de resgate da operação identificada neste documento, os recursos serão remunerados conforme
taxas progressivas. Os valores de aplicações e resgates respeitarão os valores mínimos e máximos definidos. Para
resgates que resultem em valor no certificado menor que o valor mínimo estabelecido, será efetivado o resgate total
do certificado, podendo ser superior ao valor necessário para cobertura da Conta Corrente. A tributação incidente
sobre os rendimentos ocorrerá de acordo com a legislação em vigor. O serviço possui prazo indeterminado e poderá
ser cancelado por minha solicitação a qualquer tempo, neste mesmo canal de contratação, ou por inviabilidade de
oferta pelo Banco Bradesco.

Local e Data

Empresa/Cliente

Os dados pessoais fornecidos pelo(a) Cliente para o cumprimento das obrigações previstas neste instrumento serão utilizados pelo Bradesco única
e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação,
privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).
Fone Fácil Bradesco
Consulta de saldo, Extrato e transações financeiras.
4002 0022 / 0800 570 0022*
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
*Consulte os demais telefones no site bradesco.com.br ou nas
Agências Bradesco.

SAC – Alô Bradesco – 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala – 0800 722 0099
24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria – 0800 727 9933
De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria, das 08h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

