Ficha-Proposta de Abertura de
Conta de Depósitos - Pessoa Física
Modalidade: Conta Fácil
Agência

Díg.

Nº Conta

Díg.

CPF/ME

Controle

Nome Completo (Sem Abreviações)
Capacidade Civil

Movimentação

Maior
Emancipado
Informações do Titular

Isolada

Documento Identificação

Pessoais

Tipo

Data de Emissão

Número do Documento

Data de Nascimento Local de Nascimento

UF

Filiação: Pai

Mãe

Órgão Expedidor
País de Nascimento

1-M
2-F

Nacionalidade
Estado Civil
1 - Solteiro
4 - Casado-Com.Bens 7 - Viúvo
1 - Brasileira/Naturalizado
2
Casado-Com.Parc.
Bens
5 - Divorciado
8 - Separado Judic.
2 - Estrangeira
3 - Casado-Separação Bens 6 - Desquitado
9 - União Estável
Nome do Cônjuge
Cód. Ocupação

Nome da Ocupação/Profissão
Patrimônio Declarado (R$)

Renda Mensal
Residencial

CEP

Comercial

CEP

Bairro

Cidade

UF

Número

Rua, Avenida etc.

Complemento (Apto., Sala, Andar etc.)
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Número

Rua, Avenida etc.

Complemento (Apto., Sala, Andar etc.)
Endereços

Sexo

Bairro

Cidade

MOD.: 4769-020E

UF
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Correspondência (Somente preencher se diferente do endereço Residencial acima informado)
Número
CEP
Rua, Avenida etc.

Complemento (Apto., Sala, Andar etc.)

Telefone(s)

Bairro
Celular
DDD / Número

Cidade

UF

Telefone Residencial
DDD / Número

E-mail
Possui algum tipo de relacionamento com pessoa exposta politicamente?

Informações
Fiscais

PEP

Contatos

Endereços

Ficha-Proposta de Abertura de
Conta de Depósitos - Pessoa Física

1 - Sim

2 - Não

Possui outras nacionalidades além da declarada, outras residências fiscais além da brasileira ou
possui Visto de Residência permanente válido em outros países, como por exemplo, Green Card?
1 - Sim

2 - Não

No campo “referência”, assinale 1 para informações relativas ao país de nascimento, 2 para informações
relativas à Residência Fiscal e 3 para informações relativas ao visto de residência permanente.
Ref. País
Aguardando a emissão do número de Sua jurisdição não exige o NIF
identificação fiscal, o qual comprometo- É dispensado do NIF, de
me a entregar tão logo o receba
acordo com as regras do órgão
Nº de Identificação Fiscal/NIF
de administração tributária no
O cliente renunciou ou abdicou da
exterior.
Nacionalidade
Ref. País
Aguardando a emissão do número de Sua jurisdição não exige o NIF
identificação fiscal, o qual comprometo- É dispensado do NIF, de
me a entregar tão logo o receba
acordo com as regras do órgão
Nº de Identificação Fiscal/NIF
de administração tributária no
O cliente renunciou ou abdicou da
exterior.
Nacionalidade
Ref. País
Aguardando a emissão do número de Sua jurisdição não exige o NIF
identificação fiscal, o qual comprometo- É dispensado do NIF, de
me a entregar tão logo o receba
acordo com as regras do órgão
Nº de Identificação Fiscal/NIF
de administração tributária no
O cliente renunciou ou abdicou da
exterior.
Nacionalidade
Ref. País
Aguardando a emissão do número de Sua jurisdição não exige o NIF
identificação fiscal, o qual comprometo- É dispensado do NIF, de
me a entregar tão logo o receba
acordo com as regras do órgão
Nº de Identificação Fiscal/NIF
de administração tributária no
O cliente renunciou ou abdicou da
exterior.
Nacionalidade
Ref. País
Aguardando a emissão do número de Sua jurisdição não exige o NIF
identificação fiscal, o qual comprometo- É dispensado do NIF, de
me a entregar tão logo o receba
acordo com as regras do órgão
Nº de Identificação Fiscal/NIF
de administração tributária no
O cliente renunciou ou abdicou da
exterior.
Nacionalidade
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Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, com sede no “Núcleo Cidade de
Deus”, s/nº, Vila Yara, Osasco/SP, CEP 06029-900, doravante denominado “Bradesco”.
Correspondente Bancário: Next Tecnologia e Serviços Digitais S.A, sociedade por ações, com sede em
Rua Domingos Sergio dos Anjos, 227, 3º andar, Jardim Santo Elias, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, CEP 05136-170, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 15.011.336/0001-27, doravante denominado
“Next”.
Declaração do Cliente
Estou ciente de que o Bradesco e a Next poderão compartilhar as informações contidas neste formulário
entre as empresas pertencentes à Organização Bradesco, para fins de comprovação e de atualização de
minhas informações cadastrais, em relação às minhas contas, investimentos, produtos de previdência,
seguros e/ou consórcios mantidos junto a essas empresas, sempre em respeito à minha privacidade e
à proteção dos meus dados pessoais.
Declaro que sou o titular e/ou beneficiário final efetivo de todos os valores e investimentos movimentados
ou detidos por intermédio desta conta/contrato (ou sou o representante legal autorizado a assinar
pelo titular), que são verdadeiras e completas as informações por mim prestadas, que são lícitos à
origem da renda, faturamento e patrimônio, bem como tenho ciência do art. 11, II da Lei nº 9.613/98,
com as alterações posteriores, introduzidas, inclusive, pela Lei nº 12.683/12 e dos arts. 297, 298 e 299
do Código Penal, devendo manter atualizadas as informações ora declaradas, comprometendo-me a
prestar nova declaração caso qualquer uma das situações acima se altere, no prazo máximo de 10 dias,
ou quando solicitado por esta Instituição.
Autorizo o reporte das informações constantes neste formulário (ou contrato) e nos demais acerca de
alteração cadastral, bem como os dados financeiros relativos às minhas contas, meus investimentos,
meu(s) produto(s) de previdência, seguros e consórcios às fontes pagadoras de rendimentos ou aos
depositários centrais ou agentes escrituradores de títulos ou valores mobiliários inerentes à conta,
às autoridades brasileiras ou estrangeiras conforme exigido nos termos da legislação aplicável no
Brasil, dos acordos internacionais firmados pelo Brasil, ou ainda nos termos da legislação aplicável na
jurisdição de nascimento, ou das quais sou cidadão, nacional ou residente.
Cliente(s) e Banco
Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que são verdadeiras as informações por mim
prestadas e constantes desta Ficha-Proposta,a qual tive acesso de acordo com minha opção abaixo
assinalada.
Gerente
Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas à vista dos documentos de Identidade,
CPF e outros comprobatórios dos demais elementos de informações apresentadas, enviados
eletronicamente pelo Cliente, por meio do Aplicativo Next.
O Banco declara que cumpre toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e
proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa
do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto
regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018),
e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados pessoais
coletados por meio deste instrumento para a sua execução e somente nos estritos limites e finalidades
aqui previstos, como controlador de dados pessoais ou por meio de seus operadores, nos termos
da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-los a qualquer terceiro, exceto
se expressamente autorizado pelo titular dos dados, por este ou outro instrumento ou, ainda, para
o cumprimento de obrigação legal ou regulatória ou em caso de decisão judicial que obrigue o
fornecimento.
Para obter mais informações sobre como seus dados pessoais são tratados pelo Bradesco e pelo Next,
consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível em www.next.me.
Local: ____________________________________ Data: ____________

Cliente
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Declarações e Condições Gerais Cliente
Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que:
A) são verdadeiras as informações por mim prestadas e constantes desta Ficha-Proposta, a qual tive
acesso por meio do Aplicativo Next.
B) manifestei a intenção de proceder a abertura de Conta de Depósitos no Bradesco, observadas todas
as leis e normativos em vigor, bem como as disposições contidas no “Regulamento para Abertura
de Conta de Depósitos - Pessoa Física” (“Regulamento”), que faz parte integrante e indissociável
desta Ficha Proposta, o qual estará disponível para o meu acesso no Aplicativo Next, e que tomei
conhecimento e compreendi o seu teor, tendo aceitado todas as condições gerais para abertura,
manutenção e movimentação da conta, razão pela qual terá força de contrato entre as partes que
assinam eletronicamente esta Ficha-Proposta.
C) sem prejuízo das demais disposições aqui contidas, tomei conhecimento da previsão no
Regulamento, dentre outras, das cláusulas a respeito das seguintes questões: a) a Conta
Next não será movimentada por meio de cheques; b) eventual exigência de saldo médio; c)
obrigatoriedade de comunicação, pelo Proponente, de qualquer alteração nos dados cadastrais
e nos documentos apresentados para a abertura da conta de depósitos; d) procedimentos para
encerramento da conta de depósitos, independentemente do anteriormente disposto; e e)
cobrança de tarifas;
D) fui informado sobre a faculdade de optar, sem a necessidade de adesão ou contratação
específica de pacote de serviços, pela utilização de serviços e pagamento de tarifas
individualizados, além dos serviços essenciais gratuitos previstos na regulamentação vigente,
declarando, ainda, que exerci a opção, conforme Termo de Opção à Cestas de Serviços, ao qual
tive acesso por meio do Aplicativo Next;
E) tive acesso à íntegra desta Ficha Proposta de Abertura de Contas de Depósito, do Regulamento para
Abertura de Conta de Depósitos - Pessoa Física, Termo de Opção a Cestas de Serviços, referidos nas
alíneas “A, B, D, e F” por meio do Aplicativo Next;
F) li e entendi essa Ficha Proposta, bem como recebi prospecto contendo as informações essenciais
sobre a conta de depósitos à vista.
Declaro, para os devidos fins e efeitos de direito, em atendimento aos normativos em vigor, que utilizarei
a Conta por mim escolhida para movimentação em conta corrente, aquisição de produtos e serviços do
Bradesco, investimentos, aplicação em poupança e recebimento de salário.
Declaro por fim, que tive acesso e poderei consultar o “Regulamento para Abertura de Conta de
Depósitos - Pessoa Física” por meio do Aplicativo Next
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Local: ____________________________________ Data: ____________

Proponente

Cliente

Next/Gerente Autorizante

Comunicado de Inclusão e Autorização de Consulta e Registro no Sistema de Informações de
Créditos (SCR)
O Bradesco, neste ato, comunica ao Cliente que:
a) as operações de crédito serão registradas no Sistema de Informações de Créditos (SCR), que
consiste num banco de dados com informações sobre as operações de crédito contratadas por
pessoas físicas e jurídicas perante as instituições financeiras e que por estas são remetidas ao
Banco Central do Brasil - BACEN, na condição de administrador do SCR, sob responsabilidade
das instituições;
b) o SCR tem por finalidades, (i) fornecer informações ao BACEN para fins de monitoramento do
crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e (ii) propiciar
o intercâmbio, entre as instituições financeiras sujeitas ao dever de conservar o sigilo bancário
de que trata a Lei Complementar n.º 105/2001, das informações referentes às responsabilidades
de clientes em quaisquer operações de crédito, com o objetivo de subsidiar decisões de crédito
e de negócios, conforme a política de crédito das instituições;
c) o Cliente poderá ter acesso aos dados de sua responsabilidade no SCR, por meio de acesso
ao Registrato – Extrato do Registro de Informações no BACEN ww.bcb.gov.br) ou da Central
Atendimento ao Público do BACEN. Os extratos com os dados são elaborados de acordo com
critérios contábeis e metodologia específica estabelecidos pelo BACEN e se referem ao saldo
existente no último dia do mês de referência;
d) os pedidos de correções, exclusões, registros de medidas judiciais e manifestações de
discordância quanto às informações constantes do SCR deverão ser dirigidos aos canais de
atendimento desta Organização, por meio de requerimento escrito e fundamentado do Cliente,
acompanhado da respectiva decisão judicial, quando for o caso; e
e) a consulta sobre qualquer informação constante do SCR dependerá da prévia autorização do
Cliente.
O Cliente, neste ato, autoriza a Organização Bradesco e empresas a ele ligadas ou por ele
controladas, bem como seus sucessores, a consultar e registrar os débitos e responsabilidades
decorrentes de operações com características de crédito, que constem ou venham a constar em
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nome do Cliente, no SCR ou nos sistemas que venham a complementar ou a substituir o SCR.
O Cliente, ainda, concorda em estender a presente autorização de consulta ao SCR às demais
instituições autorizadas a consultá- lo e que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem
interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito
sob sua responsabilidade.

Local: ____________________________________ Data: ____________

Cliente
Alterações e Cessão de Direitos e Obrigações
O Bradesco poderá efetuar alterações nesta Ficha-Proposta, mediante o registro em cartório do
correspondente aditivo, dando prévia ciência ao Cliente, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência
por qualquer meio de comunicação efetiva, como por exemplo, notificações pelo aplicativo. Essas
alterações serão tidas como recebidas e aceitas mediante a prática, pelo Cliente, de atos demonstradores
de sua adesão e contínua utilização da Conta de Depósito. Na hipótese de o Cliente não concordar com
as modificações, poderá exercer o direito de cancelamento da Conta de Depósito.
O Bradesco poderá ceder os seus direitos e obrigações nesta Ficha-Proposta para outra instituição
financeira por ele controlada, mediante alteração deste Regulamento, de forma que a Conta passe a
ser operada por esta outra instituição financeira controlada pelo Bradesco. Na hipótese de o Cliente
não concordar com as modificações, poderá exercer o direito de manutenção de sua Conta de Depósito
junto ao emissor ou cancelar sua Conta por meio da Central de Relacionamento Next. Caso o Cliente
concorde com a cessão, o Cliente autoriza desde já o Bradesco a realizar todos os procedimentos
regulatórios e operacionais para a transferência da Conta de Depósito para outra instituição financeira.

Local: ____________________________________ Data: ____________

Cliente

Central de Relacionamento Next

0800 275 6398

SAC - Next

0800 722 6398

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800 688 6398

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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0800 722 0099

Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
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