
 

 

DECLARAÇÃO AO 

BANCO OURINVEST S.A. 

 

Declaro, para todos os fins legais e 
regulamentares, e sob as penas da lei, que: 

(i) as informações cadastrais por mim fornecidas ao Banco Ourinvest S.A. (“Ourinvest”) 
são verdadeiras, legítimas, válidas, corretas e completas. Estou ciente que deverei 
informar em até 10 dias à Broad Fintech Ltd (“Broad”), no papel de minha procuradora 
para operações de câmbio junto ao Banco Ourinvest, qualquer alteração que ocorrer 
nas informações prestadas, sempre que sofrerem alteração de fato que as tornem 
incorretas ou incompletas, inclusive  eventual revogação de mandato declarando estar 
ciente e de acordo que a Broad e o Ourinvest realizem as respectivas atualizações e 
verificações cadastrais em prazos não superiores a 24 meses; 

(ii) nomeio e constituo a Broad como minha legítima procuradora, com poderes para me 
representar perante o Ourinvest e demais instituições financeiras, inclusive no exterior, 
com poderes para celebrar, dentre outros documentos, contratos de câmbio, aceitar 
taxas e tarifas, assinar e prestar informações em fichas e documentos cadastrais, prestar 
declarações, dar autorizações, apresentar documentos pessoais, assim como para dar 
quitação e assinar recibos de operações, podendo, enfim, praticar todos os atos que 
sejam necessários para o fiel desempenho deste mandato e para a contratação, 
fechamento e remessa de recursos no âmbito das operações de câmbio;  

 

(iii) não estou impedido de operar no mercado de câmbio e que conheço os termos e 
condições de uso do Ourinvest, disponíveis, no seguinte endereço eletrônico: 
www.ourinvest.com.br; 

 

(iv) conheço e cumpro a legislação vigente sobre a prevenção e combate aos crimes 
de lavagem e ocultação de dinheiro e de financiamento ao terrorismo, bem como a lei 
anticorrupção, e que as operações de câmbio pretendidas são compatíveis com minha 
atividade, rendimentos e situação patrimonial. Autorizo o Ourinvest a analisar e 

verificar a minha compatibilidade financeira, diante das informações prestadas, 

podendo requisitar qualquer documento adicional necessário para tal finalidade; 

 



 

 

(v) sou o beneficiário final efetivo de todos os valores e investimentos movimentados 
ou detidos por intermédio de minha conta mantida no Ourinvest; 

 

(vi) autorizo o Conglomerado Ourinvest a fornecer este formulário, seus anexos, as 

informações dele constantes, bem como os dados financeiros relativos às minhas 
operações de câmbio, conforme exigido nos termo da legislação aplicável no Brasil, 
dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, ou ainda nos termos da legislação 
aplicável na(s) jurisdição(ções) na(s) qual(is) eu tenha nascido, ou da(s) qual(is) sou 
cidadão, nacional ou residente; 
 

(vii) exclusivamente para operações de câmbio, autorizo o Ourinvest a compartilhar 
com correspondentes bancários no exterior minhas informações de cadastro, 
financeiras e de operações de câmbio, para execução de ordens no exterior; 
 

(viii) autorizo o conglomerado Ourinvest a consultar, de forma detalhada ou 
consolidada, a qualquer tempo, todas minhas informações, constantes (a) do sistema 
de informações de credito (SRC) e do sistema integrado de registro de operações de 
câmbio (sistema câmbio) administrados pelo Banco Central do Brasil, ou dos sistemas 
que venham a complementá-los e/ou a substituí-los, bem como fornecer ao Banco 
Central do Brasil todas minhas informações para inserção no SRC e no sistema câmbio; 
(b) no siscomex importação, siscomex novoex, sicomex d.E. Web e outras divulgadas 
pelo ministério da indústria, comércio exterior e serviços sobre quaisquer operações 
realizadas por mim no mercado cambial, ratificando inclusive qualquer consulta pelo 
conglomerado Ourinvest; e (c) nos órgãos de proteção ao crédito, como Serasa, por 
exemplo; 
 

(ix) estar ciente e de acordo com a cobrança das tarifas bancárias informadas a mim 

pelo aplicativo da Broad e que constam no site do Conglomerado Ourinvest 
www.ourinvest.com.br; 

 

(x) estar ciente e de acordo com os termos da Política de Privacidade do conglomerado 
Ourinvest, disponível no site https://ourinvest.com.br/politica-termos; 
 

(xi) estar ciente de que todas as informações relativas aos serviços contratados junto à 
Broad me serão fornecidas diretamente pela Broad, sendo esta última a única 
responsável pela prestação de informações no âmbito dos serviços, inclusive, taxas de 
câmbio e tarifas e demais condições das operações; 
 

(xii) estar ciente de que o Ourinvest será responsável exclusivamente pelo fechamento 

das operações de câmbio, com base nas informações fornecidas pela Broad, na 



 

 

qualidade de meu procurador; 
 

(xiii) para efeitos apenas em eventuais operações de crédito, declaro estar ciente dos 
custos efetivos totais (CET) envolvidos e cobrados pelo conglomerado Ourinvest, na 
prestação de seus serviços, os quais estão presentes em seu site eletrônico, e autorizo 
a proceder a qualquer análise de riscos necessária; e 
 

(xiv) Em cumprimento à circular 3.978/2020 do Banco Central do Brasil, declaro que 

meus propósitos e a natureza de negócios que pretendo firmar com o Conglomerado 
Ourinvest são de operações de câmbio. 


