


Guia do Usuário

Menu Atendimento

Através do menu Atendimento, é possível

acessar seu cadastro ou realizar um

cadastro novo. Para realizar seu

cadastro, selecione a opção Faça Seu

Cadastro



Faça seu Cadastro

Menu Faça seu cadastro

Através do menu Faça seu cadastro é

possível selecionar o tipo de cadastro

que será realizado, Pessoa Física ou

Pessoa Jurídica



Faça seu Cadastro

Informando os dados para criar acesso

Ao informar os dados de e-mail e CPF ou CNPJ,

as informações serão armazenadas para futuros

acessos



Cadastro de Pessoa Física



Cadastro de Pessoa Física

Carrossel das etapas

O carrossel permite a visualização das etapas.

Preenchimento das Informações

Quando preencher todas as informações

obrigatórias, será possível clicar no botão Salvar

e Avançar. Após finalizar o preenchimento das

etapas 1 a 4, acessar a tela Checklist de

Documentos



Checklist de Documentos

Checklist de documentos

É a relação dos documentos necessários para a

efetivação do cadastro. A relação pode ser

impressa ao clicar no botão

Ir para tela de impressão

Após imprimir a relação dos documentos

necessários para a efetivação do cadastro,

clique no botão



Gerar Documentos

Download de Documentos

Os formulários necessários para a efetivação do

cadastro precisam ser baixados e impressos.

Para imprimir os documentos, é necessário

clicar no botão e depois salvar o documento

em formato PDF.

Questionário FATCA

O questionário FATCA (descrição no próprio

documento), precisa ser respondido. Para

responde-lo, basta apenas selecionar Sim ou

Não. Após preencher o questionário, é

necessário clicar no botão

Após imprimir, é necessário clicar no botão



Cadastro de Pessoa Jurídica



Cadastro de Pessoa Jurídica

Carrossel das etapas

O carrossel permite a visualização das etapas.

Preenchimento das Informações

Após preencher todas as informações

obrigatórias, será possível clicar no botão Salvar

e Avançar

Após finalizar o preenchimento das etapas 1 a

4, acessar a tela Checklist de Documentos



Checklist de Documentos

Checklist de documentos

É a relação dos documentos necessários para a

efetivação do cadastro. A relação pode ser

impressa ao clicar no botão

Ir para tela de impressão

Após imprimir a relação dos documentos

necessários para a efetivação do cadastro,

clique no botão



Os formulários necessários para a efetivação do

cadastro precisam ser baixados e impressos.

Para imprimir os documentos, é necessário

clicar no botão e depois salvar o documento

em formato PDF.

Gerar Documentos

Download de Documentos

Questionários FATCA e Risco socioambiental

Os questionários FATCA e Risco Socioambiental

(descrição no próprio documento), precisam ser

respondidos. Para responde-los, basta apenas

selecionar Sim ou Não. Após preencher o

questionário, é necessário clicar no botão

Após imprimir, é necessário clicar no botão



Indicar Representantes Legais

Representantes Legais

Através da página Representantes legais é

possível indicar os representantes. Será

realizada uma consulta em nossa base. Caso o

CPF informado não esteja cadastrado em nossa

base será necessário realizar o cadastro.

Para realizar o cadastro, é necessário clicar no

botão

Cadastrar Representantes Legais

Após clicar em , ocorrerá o

direcionamento para o cadastro de Pessoa

Física


