Carta do Cliente – Transferência de Posição de Cotas de Fundos de Investimento
[local], [dia] de [mês] de [ano].
À
[DENOMINAÇÃO DO DISTRIBUIDOR CEDENTE]
[CNPJ DO DISTRIBUIDOR CEDENTE]
[ENDEREÇO DO DISTRIBUIDOR CEDENTE]
[E-MAIL DO DISTRIBUIDOR CEDENTE]
Com cópia para:
[DENOMINAÇÃO DO DISTRIBUIDOR CESSIONÁRIO]
[CNPJ DO DISTRIBUIDOR CESSIONÁRIO]
[E-MAIL DO DISTRIBUIDOR CESSIONÁRIO]
Ref.: Solicitação de Alteração de Distribuidor
Venho, pela presente, solicitar ao [DENOMINAÇÃO DO DISTRIBUIDOR CEDENTE], inscrito no CNPJ/MF
sob o nº [CNPJ DO DISTRIBUIDOR CEDENTE], na qualidade de Distribuidor, que minha(s) posição(ões)
de investimento no(s) produto(s) e condições descritas abaixo, com a minha devida identificação
como investidor, sejam transferidas ao [DENOMINAÇÃO DO DISTRIBUIDOR CESSIONÁRIO], inscrito no
CNPJ/MF sob o nº [CNPJ DO DISTRIBUIDOR CESSIONÁRIO], mantendo a titularidade da(s) minha(s)
posição(ões) de investimento.

CONTA CEDENTE

CONTA CESSIONÁRIO

[número da conta do cliente]

[número da conta do cliente]

NOME DO FUNDO

CNPJ DO FUNDO

MONTANTE

QUANTIDADE DE COTAS

[nome do fundo]

[nº do CNPJ do fundo]

[parcial ou total]

[caso parcial, quantidade
solicitada]

Atenciosamente,

_________________________________________________________
[NOME DO INVESTIDOR]
CPF: [CPF DO INVESTIDOR]
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 à 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).

Carta do Cliente – Transferência de Posição de Cotas de Fundos de Investimento
__________________________, _____ de __________________ de __________.

À
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Com cópia para:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ref.: Solicitação de Alteração de Distribuidor

Venho, pela presente, solicitar ao __________________________________________________________,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº _______________________________________, na qualidade de Distribuidor,
que minha(s) posição(ões) de investimento no(s) produto(s) e condições descritas abaixo, com a
minha
devida
identificação
como
investidor,
sejam
transferidas
ao
__________________________________________________________, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
_______________________________________, mantendo a titularidade da(s) minha(s) posição(ões) de
investimento.

CONTA CEDENTE

CONTA CESSIONÁRIO

NOME DO FUNDO

CNPJ DO FUNDO

MONTANTE

QUANTIDADE DE COTAS

Atenciosamente,

_________________________________________________________
Nome:
CPF:

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 à 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).

