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/
Ao Banco Bradesco S.A.
Ref.: Declaração dos integrantes da equipe Certificados
__________________________________________________________________________, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob nº _________________________________, com sede em
___________________________________________________________________________, nº__________  Município ____________________________________________ Estado ________, neste ato representada na forma de seus regulamento societários, ________________________________________________________  Declara  para os devidos fins e efeitos que as pessoas naturais relacionadas abaixo são indicados  únicos integrantes de sua equipe que prestam atendimento em operações de crédito imobiliário e os que detém certificação nos moldes exigidos pela Resolução BACEN  nº 4.935/2021, devidamente expedida por Entidade autorizada para tal certificação; a saber:
 Nome dos Integrantes da Equipe 
CPF/MF
Entidade
Certificadora
Data da
Expedição
Validade
Declara ainda estar ciente de que deverá manter integrantes da sua equipe (pessoas naturais com vínculo empregatício ou vínculo contratual de outra espécie) que prestam atendimento em operações de crédito imobiliário, certificados nos moldes exigidos pela Resolução BACEN nº4.935/2021 e o firme compromisso de comunicar ao Bradesco qualquer alteração, assim como o de zelar pela atualização das certificações cuja validade expirar.
Local: __________________________________          Data: __________
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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