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CPF/MFComprador

Cônjuge/Companheiro

02

Número

Cidade

Complemento

UF CEP

Endereço

Endereço (Imóvel a ser Adquirido)

Bairro

Declaração do(s) Compradore(s)
O(s) proponente(s) declara(m) para todos os fins e efeitos de direito, sob as penas da lei, que o imóvel indicado 
no campo 03 destinar-se-á à sua residência e declara(m) ainda:
a) não ser(em) proprietário(s) comprador(es), cessionário(s), usufrutuário(s) de imóvel(eis) residencial(ais) 

urbano(s), construído(s) ou em construção, financiado(s) pelo SFH, em qualquer parte do território nacional;
b) não ser(em) proprietário(s), promitente(s) comprador(es), cessionário(s), usufrutuário(s) de imóvel(eis) 

residencial(ais) urbano(s), construído(s) ou em construção, no município onde exerce sua ocupação 
principal, nos municípios limítrofes ou integrantes da respectiva região metropolitana, nem no município 
onde reside(m) ou localizado no município onde pretende adquirir ou nos municípios limítrofes ou 
integrantes da respectiva região metropolitana;

c) não ter(em) transferido, sem a Interveniência da instituição financiadora, na qualidade de promitente 
vendedor, saldo devedor de financiamento firmado nas condições do SFH em qualquer parte do país.

O Bradesco declara que os dados pessoais presentes neste documento serão utilizados 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).

Obs.: Para efeito da presente declaração, não é considerado promitente comprador ou proprietário de imóvel 
residencial aquele que detenha fração ideal igual ou inferior a 40% de um único imóvel.
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UF CEPBairro

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099

Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais. 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
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.

CPF/MF

Local: __________________________________ Data: __________
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