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Proposta de Financiamento Imobiliário
01 - Dados do(s) Comprador(es) Pessoa Física
Convive união estável (exceto para casados) ?
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Participará do financiamento compondo renda?
2 - Dados do(s) Vendedor(es) Pessoa Física/Pessoa Jurídica
Convive união estável (exceto para casados) ?
Forma de Recebimento
*Operações de Repasse, conta a ser informada obrigatoriamente deve ser a mesma  do Plano Empresário.
3 - Dados do Imóvel
Vagas
Tipo de Imóvel
Tipo de Imóvel
4  - Condições da Operação
Deseja financiar as despesas cartorárias? 
Crédito das Despesas
Sistema de Amortização
Seguradora
* Caso o dia para vencimento da prestação mensal seja diferente do dia da data de assinatura/emissão do contrato, o valor da primeira prestação será maior, pois na primeira prestação serão cobrados juros contratuais devidos, compreendidos entre a data de assinatura/emissão do contrato e a data do vencimento da primeira prestação. Nas demais prestações, os juros cobrados serão proporcionais a 30 dias. ** O valor de financiamento para as despesas cartorárias está limitado a 5% do valor do imóvel.
Utilizará FGTS na operação ?
Comprador
Cônjuge
  
Tem Imóvel com financiamento ativo pelo SFH em qualquer parte do país?    
Tem Imóvel no Município onde reside, região limítrofe ou metropolitana?  
Tem imóvel no Município onde pretende adquirir, região limítrofe ou metropolitana?  
5  - Para Preenchimento pela Imobiliária Parceira
Indicado por Imobiliária ?
6  - Declarações do(s) Comprador(es)
O(s) Comprador(es) desde já, está(ão) de acordo com as condições estabelecidas no item 4 do presente formulário e declarações mencionadas a seguir:
a) Está ciente e concorda que, sendo constatadas irregularidades nos documentos relativos o imóvel e ao(s)Vendedor(es), a concessão do financiamento e/ou a utilização do FGTS poderá ser negada ou poderão ser solicitados outros documentos para esclarecimento das pendências encontradas;
b) Estão cientes e concordam que o Banco Bradesco S.A. não assume nenhum comprometimento na aprovação do financiamento, bem como não se responsabilizará por:
Pár.1º - Qualquer importância paga anteriormente, a qualquer título, pelo(s) Comprador(es) ao Vendedor(es);
Pár.2º - Eventuais multas e despesas com rescisão do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do Imóvel descrito no item 03 do presente;
Pár 3º - Prazos fixados entre Comprador (es) e Vendedor (es) para pagamento do preço de Compra e Venda, bem como para entrega das Chaves do Imóvel e ainda os prazos para recebimento de ITBI ou Laudêmio.
c) Autorizo o Banco Bradesco S.A., de forma irrevogável e irretratável, a executar por si ou por terceiros especializados a avaliação do imóvel acima mencionada(o), bem como a debitar em minha Conta-Corrente, retro mencionada, o valor correspondente à Tarifa.
d) O(s) Comprador(es) declara(m) sob as penas das leis civil e penal, que para os fins de financiamento do imóvel supra, obteve previamente informações sobre os documentos e certidões e, em vista do artigo 54 da Lei nº 13.097/2015, dispenso (amos) a exibição das certidões previstas no § 2º do artigo 1º da Lei nº 7.433/85 e a obtenção previa, gratuita e eletronicamente da Certidão Negativas de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do artigo 642-A da CLT, isentando o Credor Bradesco de qualquer responsabilidade. O(s) Comprador(es) assume (m) o compromisso de exibir (em) diretamente ao Cartório de Registro de Imóveis, documentos e certidões que eventualmente o referido Cartório de Registro de Imóveis entenda necessário para o ato de registro do contrato de financiamento no respectivo Cartório de Registro de Imóveis.
e) O(s) Comprador(es) desde já concorda(m) em assumir o encargo de depositário de todos os documentos exigidos para fins de contratação do financiamento imobiliário e/ou utilização do FGTS.
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).
Local: _______________________________________ Data: ____________
Comprador(a)
Cônjuge/Companheiro(a)
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.
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.
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.
01 - Dados do(s) Comprador(es) Pessoa Jurídica
Representante Legal e/ou Procurador
2 - Dados do(s) Vendedor(es) Pessoa Física/Pessoa Jurídica
Convive união estável (exceto para casados) ?
Forma de Recebimento
*Operações de Repasse, conta a ser informada obrigatoriamente deve ser a mesma do Plano Empresário
3 - Dados do Imóvel
Vagas
Tipo de Imóvel
Tipo de Imóvel
4  - Condições da Operação
Sistema de Amortização
Seguradora
* Caso o dia para vencimento da prestação mensal seja diferente do dia da data de assinatura/emissão do contrato, o valor da primeira prestação será maior, pois na primeira prestação serão cobrados juros contratuais devidos, compreendidos entre a data de assinatura/emissão do contrato e a data do vencimento da primeira prestação. Nas demais prestações, os juros cobrados serão proporcionais a 30 dias.
5  - Para Preenchimento pela Imobiliária Parceira
Indicado por Imobiliária ?
6  - Declarações do(s) Comprador(es)
O(s) Comprador(es) desde já, está(ão) de acordo com as condições estabelecidas no item 4 do presente formulário e declarações mencionadas a seguir:
a) Está ciente e concorda que, sendo constatadas irregularidades nos documentos relativos o imóvel e ao(s)Vendedor(es), a concessão do financiamento poderá ser negada ou poderão ser solicitados outros documentos para esclarecimento das pendências encontradas;
b) Estão cientes e concordam que o Banco Bradesco S.A. não assume nenhum comprometimento na aprovação do financiamento, bem como não se responsabilizará por:
Pár.1º - Qualquer importância paga anteriormente, a qualquer título, pelo(s) Comprador(es) ao Vendedor(es);
Pár.2º - Eventuais multas e despesas com rescisão do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do Imóvel descrito no item 03 do presente;
Pár 3º - Prazos fixados entre Comprador (es) e Vendedor (es) para pagamento do preço de Compra e Venda, bem como para entrega das Chaves do Imóvel e ainda os prazos para recebimento de ITBI ou Laudêmio.
c) Autorizo o Banco Bradesco S.A., de forma irrevogável e irretratável, a executar por si ou por terceiros especializados a avaliação do imóvel acima mencionada(o), bem como a debitar em minha Conta-Corrente, retro mencionada, o valor correspondente à Tarifa.
d) O(s) Comprador(es) declara(m) sob as penas das leis civil e penal, que para os fins de financiamento do imóvel supra, obteve previamente informações sobre os documentos e certidões e, em vista do artigo 54 da Lei nº 13.097/2015, dispenso (amos) a exibição das certidões previstas no § 2º do artigo 1º da Lei nº 7.433/85 e a obtenção previa, gratuita e eletronicamente da Certidão Negativas de Débitos Trabalhistas - CNDT, nos termos do artigo 642-A da CLT, isentando o Credor Bradesco de qualquer responsabilidade. O(s) Comprador(es) assume (m) o compromisso de exibir (em) diretamente ao Cartório de Registro de Imóveis, documentos e certidões que eventualmente o referido Cartório de Registro de Imóveis entenda necessário para o ato de registro do contrato de financiamento no respectivo Cartório de Registro de Imóveis.
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).
Local: _______________________________________ Data: ____________
Comprador(a)
Representante(s) Legal
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.
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.
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.
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