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Declaração de Venda de Imóvel de Ascendente para Descendente
1 - Vendedor
2 - Imóvel Objeto da Operação
Na qualidade de vendedor(as,es) do imóvel citado acima, por livre e espontânea vontade, declara(m) que possui(em) o(a,s) filho(a,s) abaixo qualificado(a,s).
3 - Filho(a,s) do(a,s) Vendedor(as,es)
Convive união estável (exceto para casados) ?
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
*Esses campos deverão ser preenchidos somente se o(a,s) filho(a,s) do(a,s) vendedor(as,es) do imóvel for(em) casado(a,s); dispensando-se a assinatura do cônjuge, exceto se o regime de casamento for Comunhão Total de Bens. 
Esses, por sua vez, na qualidade de filho(a,s) do(a,s) vendedor(as,es) do imóvel acima indicado, por livre e espontânea vontade, declara(m) para os devidos fins, em caráter irrevogável e irretratável, que têm ciência e não se opõe(m) à venda do imóvel localizado no endereço mencionado no item 2 - Imóvel, pelo valor informado no campo “Valor de Venda” do mesmo item, ao Descendente abaixo qualificado.
Convive união estável (exceto para casados) ?
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
*Esses campos deverão ser preenchidos somente se o(a,s) filho(a,s) do(a,s) vendedor(as,es) do imóvel for(em) casado(a,s); dispensando-se a assinatura do cônjuge, exceto se o regime de casamento for Comunhão Total de Bens.
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).
Observações: 
1 - A declaração supra somente poderá ser aceita e operar validade jurídica, se todos os declarantes forem maiores de idade e capazes e que na hipótese de não serem maiores ou capazes a declaração deverá ser suprida por Alvará Judicial.
2 - Caso algum filho seja falecido e possua herdeiros, estes deverão anuir a presente declaração.
3 - Apresentar cópia simples: RG, CPF, Comprovante do Estado Civil em nome dos filhos anuentes e seus respectivos cônjuges.
Local: __________________________________ Data: __________
Vendedor(a)
Cônjuge/Companheiro(a)
Filho(a)
Cônjuge/Companheiro(a) Filho(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.
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