
TUTORIAL PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA DE ADESÃO E DPS

PREENCHER TODO FORMULÁRIO DIGITADO OU COM LETRA DE FORMA     

Legenda:

Preencher

Não Preencher





Campos Para Preenchimento Proposta de Adesão:

Dados Pessoais:

Nome Completo: Preencher com o nome completo do requerente ao Empréstimo; 

Composição de renda: Informar valor da renda individual ou conjunta se for o caso;

CPF: Preencher com o CPF do requerente; 
Data de Nascimento: Preencher com a data de nascimento do requerente; 



Estado Civil: Preencher quadrado;

Sexo: Preencher quadrado;

Pessoa Politicamente Exposta: Preencher quadrado: você ou seus familiares diretos desempenha 
ou desempenhou nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências 
estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes (chefes de estado e de governo, 
políticos de alto nível, altos servidores dos poderes públicos, magistrados ou militares de alto nível, 
dirigentes de empresas públicas ou dirigentes de partidos políticos). 

Endereço: Preencher com o endereço completo do requerente, incluindo bairro, CEP, cidade, UF e 
complemento quando houver;

Telefone: Preencher com telefone;

E-mail: Preencher com E-mail; e

Autoriza Envio: Refere-se a autorização de envio de e-mail, mas apesar da autorização, a 
Seguradora não encaminha nada, só deixa autorizado caso haja alguma determinação de 
comunicação a ser realizada com o segurado. 

Informações do Financiamento:

Prazo de Financiamento: Assinalar com o prazo pretendido; 

Valor do Financiamento: Colocar o valor solicitado no Empréstimo Imobiliário; 

Informações do Seu Seguro: Não preencher; e 

Custo do Seguro: Não preencher.

Declaração Pessoal de Saúde – DPS 

Cada pergunta tem um campo a ser assinalado com respostas SIM ou NÃO. O requerente deverá 
assinalar os campos de acordo com as respostas das perguntas. Para os casos assinalados com 
“SIM”, o requerente deverá descrever na linha abaixo os motivos, conforme descrito na DPS.

- RUBRICAR A PRIMEIRA E SEGUNDA PÁGINA;

- COLOCAR O LOCAL, DATAR E ASSINAR A ÚLTIMA PÁGINA DA DPS.


