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Declaração de Estado Civil
1 - Vendedor(a)
2 - Imóvel Objeto da Operação
Na qualidade de vendedor(a,es) do imóvel citado, neste ato, declaro para os devidos fins e efeitos legais de direito, por livre e espontânea vontade e sob responsabilidade civil e criminal, que:
; aplicando-se às nossas relações patrimoniais o regime de: 
* Informar dados do(a) companheiro(a) e apresentar documentos do(a) mesmo(a), incluindo prova de estado civil do casal.
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.
1 - Comprador(a)
2 - Imóvel a ser Adquirido
Na qualidade de comprador(a,es) do imóvel citado, neste ato, declaro para os devidos fins e efeitos legais de direito, por livre e espontânea vontade e sob responsabilidade civil e criminal, que:
; aplicando-se às nossas relações patrimoniais o regime de: 
* Informar dados do(a) companheiro(a) e apresentar documentos do(a) mesmo(a), incluindo prova de estado civil do casal.
Declaram(os), ainda, que na ocorrência de falsa declaração, a operação de saque do FGTS realizada perante a Caixa Econômica Federal será cancelada, ficando os declarantes obrigados a devolverem, imediatamente ao referido cancelamento, os valores indevidamente sacados, acrescidos de correção monetária e juros devidos, sem prejuízo do vencimento antecipado da dívida, com a sua consequente cobrança extrajudicial/judicial e instauração de inquérito policial para apuração de eventual prática criminosa.
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.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Agência
Dígito da Agência
Conta
Dígito da Conta
CPF/CNPJ
Número do Documento
Data Operação
Valor
00484077870320200101
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