Dados de Identificação

Código de Identificação do Cliente:

(Pessoa Jurídica)
Denominação ou Razão Social (sem abreviação):

CNPJ:

Principal atividade desenvolvida:

Data de constituição:

Endereço completo:

CEP:

País:

DDD/Telefone:

Nome dos Controladores/ Administradores:

CPF:

Bairro:

Cidade:

E-mail:

Forma de constituição da sociedade:

Identidade/órgão:

Denominação ou razão social das pessoas jurídicas controladoras ou coligadas :

Nome dos representantes ou
prepostos autorizados a emitir ordens:

CPF:

Nire:

Identidade/órgão:

Estado:

Qualificação:

CNPJ:

Qualificação:

Dados de Específicos
(Somente para Investidores Não Residentes no País)
Ato declaratório CVM nº e data:

Código operacional CMV:

Nome do titular da conta coletiva:

RDE do Banco Central:

Código e nome do administrador no Brasil:
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Outras Informações
(Somente para Investidores Não Residentes no País)
Administra carteira de terceiro?
Sim

Informe o nome ou razão social para quem pretende operar:

Não

É pessoa vinculada à sociedade corretora?
(conforme conceito definido pelo Art. 15 da instrução CVM nº 387)
Sim

RDE do Banco Central:

Não

Referências bancárias:
Nº do banco: Nº da agência:

São consideradas somente válidas as ordens transmitidas / executadas:
Nº da conta corrente:

Verbalmente - Transmitidas por meio telefônico ou pessoalmente.
Via Internet - Aqueles enviados por meio eletrônico.
Por Escrito - São aquelas enviadas por carta com a perfeita
identificação do cliente e da operação, tendo firma reconhecida sendo
prova do seu recebimento, protocolo assinado ou aviso de
recebimento.

Declaração do Cliente
Declaro que:
· Não estou impedido de operar no mercado de valores mobiliários;
· Tenho conhecimento do disposto na Instrução CVM nº 387, de 28 de abril de 2003, e das Regras e Parâmetros de Conduta e Atuação
da HOYA CVC LTDA., cujas cópias recebi e mantenho em meu poder e com as quais estou plenamente de acordo;
· Conheço e aceito, em caráter irrevogável e irretratável, todas as normas referentes aos fundos de garantia das bolsas, bem como das
normas operacionais editadas pelas bolsas e câmeras de compensação e liquidação;
· Conheço as normas de funcionamento do mercados do mercado de títulos e valores mobiliários, bem como os possíveis riscos
envolvidos nas operações realizadas em bolsa de valores, de mercadorias e futuros, principalmente no que concerne aos mercados
de opções e termo;
· Tenho conhecimento de que são consideradas válidas as ordens transmitidas verbalmente ou conforme alternativa retro indicada;
· Tenho conhecimento e autorizo expressamente a HOYA CVC LTDA., caso existam débitos pendentes em meu nome, a liquidar, em
bolsa ou em câmeras de compensação e liquidação, os contratos, direitos e ativos, adquiridos por minha conta e ordem, bem como
executar bens e direitos dados em garantia de minhas operações ou que estejam em poder desta Corretora, aplicando o produto da
venda no pagamento total ou parcial dos débitos pendentes, independentemente de aviso, notificação judicial ou extrajudicial;
· Tenho conhecimento de que as conversas com esta Corretora e seus profissionais, para tratar de quaisquer assuntos relativos às
minhas operações realizadas através desta Corretora poderão ser gravadas, podendo o conteúdo ser usado como prova no
esclarecimento de questões controversas;
· Mediante este documento adiro aos termos do contrato de prestação de serviços de Custódia Fungível de Ativos da Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia (“CBLC”), firmado pela HOYA CVC LTDA., outorgando à CBLC poderes para, na qualidade de
proprietário fiduciário, transferir para seu nome, nas companhias eminentes, os ativos de sua propriedade;
Concordo
Não concordo
Concordo sob consulta
que a carteira própria da HOYA CVC LTDA. ou carteira de
pessoas a elas vinculadas possam atuar na contraparte das operações que ordeno. (Esta declaração é obrigatória somente quando
se tratar de clientes cuja carteira individual é administrada pela corretora);
· Tenho conhecimento de que a HOYA CVC LTDA. somente acatará ordens de compra e venda ou de transferência de valores
mobiliários transmitidas por procuradores, desde que estes estejam devidamente identificados na documentação cadastral como
mandatários constituídos e que tenham o instrumento de mandato anexado ao cadastro;
· Comprometo-me a informar a HOYA CVC LTDA. acerca da eventual revogação do mandato do meu procurador, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de serem consideradas válidas as ordens transmitidas pelo procurador desconstituído;
· São verdadeiras e exatas as informações fornecidas para o preenchimento deste cadastro, e que me comprometo a informar, no
prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais;
· Estou ciente de que, mediante este documento, a minha conta de custódia junto às bolsas de valores será movimentada por esta
corretora, no que se refere às operações por esta intermediadas.
.

Local e data:

Assinatura do Cliente (Reconhecer firma):
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Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas, à vista dos originais do documento de identidade, do CPF/
CNPJ e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no
artigo 64 da Lei nº. 8.383, de 30 de dezembro de 1991.

Diretor da Hoya CVC Ltda. (Assinatura):

Responsável pelo mercado (Assinatura autorizada e carimbo):

Relação de Documentos Necessários ao Cadastro:
(Pessoa Jurídica)
· Ficha Cadastral, devidamente preenchida e assinada com firma reconhecida;
· Contrato rubricado em todas as páginas, assinado com firma reconhecida;
· Contrato Social /Estatuto e Ata da última alteração contratual;
· Ata da Eleição da diretoria;
· Procuração das pessoas autorizadas a emitir ordens ( autenticada ), caso as mesmas não sejam citadas no Contrato Social;
· Cópias autenticadas do CPF, RG e Compr. De Residência dos Diretores e pessoas Autorizadas a emitir ordens;
· Cartão CNPJ;
· Cópia do último balanço publicado.
· TODOS OS DOCS AUTENTICADOS
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se façam necessários, favor contatar:
Geraldo
21 3503-1981geraldo@hoya.com.br
FernandoGonçalves
Leitão da -Cunha
- 21 3385-9606
- fernandoleitao@hoya.com.br
Francisco
Fiusa
- 21Novis
3503-1968
- fiusa@hoya.com.br
Alvaro José
Galliez
- 21 3385-9600
- ajgn@hoya.com.br

Para enviar este formulário por e-mail clique na em
na barra superior, escolha a opção
ENVIAR COMO CÓPIA EM ANEXO para o endereço: hoya@hoya.com.br
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