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"Atenção: Verifique se foram incluídos campos para informar dados de todos os Vendedores"
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Dados do(s) Vendedor(es)
/
Dados do(s) Vendedor(es)
01 - Dados do(s) Vendedor(es) Pessoa Física
Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
* Informar dados do(a) companheiro(a) e apresentar documentos do(a) mesmo(a), incluindo prova de estado civil do casal.
2 - Imóvel Objeto da Operação
O(s) Vendedor(es) acima mencionado(s), na qualidade de proprietário(a,s)/devedore(s) do imóvel acima descrito, declara(m) que:
Autoriza(m) o Banco Bradesco S.A. a solicitar diretamente a este Agente Financeiro (Interveniente Quitante), o valor da dívida do financiamento em seu(s) nome(s), vinculado ao imóvel descrito no item 2 do presente formulário. 
Local: __________________________________ Data: __________
Vendedor(es)
Cônjuge/Companheiro(a)
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.
01 - Dados do(s) Vendedor(es) Pessoa Jurídica
2 - Imóvel Objeto da Operação
O(s) Vendedor(es) acima mencionado(s) no item 1 , na qualidade de proprietário(a,s) do imóvel descrito
no item 2 , declara(m) que:
a) O imóvel desta operação encontra-se financiado junto à outro Agente Financeiro?
O(s) Vendedor(es) autoriza(m) o Banco Bradesco S.A. a solicitar diretamente a este Agente Financeiro (Interveniente Quitante), o valor da dívida do financiamento em seu(s) nome(s), vinculado ao imóvel descrito no item 2 do presente formulário.
b) O valor de compra e venda acordado com o(s) comprador(es) para o imóvel mencionado no item 2 é de:
c) O(s) Vendedor(es) se compromete a comparecer juntamente com o(s) comprador(es), quando convocados, à Agência do Banco Bradesco para assinar o Contrato de Financiamento Imobiliário.
d) O(s) vendedor(es) neste ato apresenta(m) a certidão de propriedade (inteiro teor), com negativa de ônus relativa ao imóvel objeto da presente, e declara(m), sob as penas da lei, que                           quaisquer ações e/ou execuções judiciais, contra si ajuizadas ou relacionadas ao(s) imóvel(is), e que possam, de qualquer forma, comprometer a segurança jurídica do presente ajuste. Não obstante, fica(m) a qualquer tempo obrigado(s) a responder perante o(s) comprador(es) e o credor, caso venham a ser apuradas eventuais ações e/ou execuções judiciais.
Local: __________________________________ Data: __________
Vendedor(a)
Representante(s) Legal
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
Nome:
Nome:
Razão Social:
04840103170820180101
000000027123456792308201813018242030001001
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