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"Atenção: Verifique se foram incluídos campos para informar dados de todos os Compradores"
Declaração de Ciência e de Responsabilidade sobre 
Diferença de Área Construída ou Área de Terreno
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Declaração de Ciência e de Responsabilidade sobre
Diferença de Área Construída ou Área de Terreno
/
Comprador Pessoa Física/Comprador Pessoa Jurídica 
Dados do Imóvel Objeto da Operação
Na qualidade de comprador(es) do imóvel citado, neste ato por livre e espontânea vontade e para efeito exclusivo do financiamento imobiliário e da constituição da garantia de alienação fiduciária, bem como das modalidades de consórcios sobre o imóvel localizado no endereço acima mencionado, declara(m) que está(ão) ciente(s) da divergência que existe entre a área construída ou entre a área do terreno e as informações constantes da matrícula do imóvel e/ou aquelas existentes no carnê do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana - IPTU e, mesmo diante dessa divergência, autoriza(m) o Banco Bradesco S.A. e/ou a Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. a dar continuidade à contratação para aquisição do imóvel indicado acima, isentando-o de qualquer responsabilidade que decorra ou possa decorrer da falta de regularização da divergência existente, seja a que tempo ou título for.
O(s) comprador(es) se declara(m) ciente(s) de que: (a) no contrato constarão os dados do imóvel existentes na respectiva matrícula; (b) a(s) divergência(s) existente(s) na área construída ou na área do terreno deverá(ão) ser regularizadas no órgão competente, às suas custas, independentemente do financiamento imobiliário/consórcio, e (c) o Serviço de Registro de Imóveis poderá determinar a regularização da área construída ou da área do terreno antes do registro do contrato.
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)
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.
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