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01  - Devedores
02  - Credor
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).
Prezado Cliente:
Ratificando as tratativas que vimos mantendo, a fim de facilitar a Vossa Senhoria o pagamento do Financiamento Imobiliário de referência, estamos procedendo a alteração da taxa de juros do contrato como segue:
De:
Para:
Esta alteração tem vinculação sem efeito retroativo; e só será válida com a assinatura de Vossa Senhoria concordando com os termos da modificação.
Sendo que alteração concedida tem por objetivo facilitar o cumprimento do contrato, conforme solicitado por Vossa Senhoria, não constitui novação contratual; motivo pelo qual as partes dispensam o registro ou averbação deste instrumento junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis.
Local: _______________________________________ Data: ____________
Banco Bradesco S.A.
Devedores
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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