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01 - Dados do(s) Comprador(es) Pessoa Física 
Dados do Emitente (cliente que irá adquirir o empréstimo)
02 - Dados do Imóvel
Tipo de Imóvel
Obs.: Operações Prefixadas (preenchimento obrigatório quando a operação for prefixada)
03 - Condições da Operação
04  - Declarações
Comprador (a, es), acima qualificado (s), para fins de obtenção do financiamento imobiliário e da constituição de garantia de alienação fiduciária sobre o imóvel localizado no endereço acima mencionado, declara (m):
a) Que o optou (aram) pelo indexador Poupança+;
b) Que foi (ram) previamente informado (a, s) de que o referido indexador representa a composição de uma taxa de juros fixa acrescida da remuneração da poupança vigente e que concordou (aram) com a sua aplicação ao financiamento imobiliário;
c) Possuir (em) conhecimento de que o saldo devedor do financiamento imobiliário será atualizado pela Taxa Referencial - TR, além da taxa de Poupança+ que será acrescido nas parcelas;
d) Foi (ram) suficientemente informado (a, s) que neste tipo de indexador existe a imprevisibilidade do valor das prestações, em razão da variação da remuneração da poupança, fazendo com que exista a possibilidade de incidir sobre a operação taxa de juros superior à contratada inicialmente, tendo como consequência, o aumento do valor da prestação; 
e) Que realizou a simulação das parcelas do financiamento imobiliário com aplicação do indexador Poupança+, de forma a permitir a comparação com indexadores diferentes disponibilizados pelo Banco Bradesco;
f) Possuir (em) ciência que sempre que ocorrer variação do centro da meta da taxa Selic por decisão do Comitê de Política Monetária Nacional  - COPOM do Banco Central do Brasil, a nova taxa Selic passará a vigorar no contrato de financiamento imobiliário no segundo dia útil subsequente à referida alteração, com o valor da prestação do mês sendo calculada pró-rata-die até a data de alteração da remuneração da poupança, sendo que a partir da alteração a prestação será calculada com o novo índice praticado até o seu vencimento;
g) Se optado pelo sistema de amortização SAC, as parcelas serão decrescentes, exceto se houver variação positiva da Selic.
Local: _______________________________________ Data:  _____________
Compradores
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 09h às 18h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.
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