
Ficha Simplificada de Identificação Cadastral 
Garantidor Pessoa Física 

Dados Cadastrais 

Nome Completo 
(sem abreviar) 
 CPF  Masculino  Feminino 

UF 

Sexo 

Nome do Pai

DDDDNatur alidade 

Tipo Dt d e Expedição 
 UF Profissão 

 Regime 

Bairro 

Nome da  Mãe    

Nome do Pai  

Nacionalidade 
 Nº Docto. de Id entidade 

Órgão Expedidor    

Estado Civil      

Nome do Cônjuge       
 Endereço Resid encial   

Cidade UF  CEP Telefone/Fax 

1a. Assinatura 

Declarações e Compromissos 

O DECLARANTE fica ciente e compromete-se, mediante assinatura da presente Ficha Simplificada de Identificação Cadastral, 
com as seguintes cláusulas e condições: 

(a) O DECLARANTE comunicará ao RABOBANK, por escrito, qualquer mudança nas informações por ele prestadas na presente
Ficha Simplificada de Identificação Cadastral, bem como nos documentos por ele apresentados, ficando o RABOBANK isento
de responsabilidade pelos prejuízos decorrentes do não cumprimento dessa providência no devido tempo.

(b) O DECLARANTE autoriza a utilização das informações constantes da presente Ficha Cadastral, inclusive por instituições do
grupo econômico ao qual pertence o RABOBANK, mesmo que não integrantes do Sistema Financeiro Nacional, sem que tal
fato constitua quebra de sigilo, exceto nos casos em que o DECLARANTE expressamente disponha em contrário, conforme
documentado por escrito em instrumento apartado.

Autorização para Consultas e Informações 

(a) O DECLARANTE declara-se ciente de que: (i) operações de crédito celebradas com o RABOBANK serão registradas no
Sistema de Informações de Créditos (“SCR”) gerido pelo BACEN; e (ii) o SCR tem por finalidades: (a) fornecer informações ao
BACEN para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras; e (b) propiciar o
intercâmbio, entre tais instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios.

(b) Fica o RABOBANK expressamente autorizado a incluir e consultar as informações do DECLARANTE junto ao SCR e o
DECLARANTE poderá ter acesso aos dados constantes em seu nome no SCR, por meio da Central de Atendimento ao Público
do BACEN, sendo certo que as manifestações de discordância, os pedidos de correções, exclusões e registros de medidas
judiciais quanto às informações constantes do SCR deverão ser dirigidos ao BACEN ou à instituição responsável pela remessa
das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, acompanhado da respectiva decisão judicial, quando for
o caso.

(c) O DECLARANTE autoriza o RABOBANK a verificar todos os dados e informações prestadas na presente ficha cadastral,
bem como a obter informações cadastrais perante outras fontes e instituições financeiras para efeito de atualização cadastral,
incluindo o Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Receita Federal do Brasil e/ou qualquer outro órgão
público ou autarquia, com o fim de auxiliar o RABOBANK no processo de análise e aprovação de crédito em favor do
DECLARANTE, e ainda junto a quaisquer bancos de dados, cadastro de consumidores e serviços de proteção de crédito,
inclusive a Serasa S.A., ficando o RABOBANK expressamente autorizando a incluir os dados de operações de crédito
celebradas com o DECLARANTE em quaisquer destes bancos de dados, cadastro de consumidores e serviços de proteção de
crédito.

País  
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(d) O DECLARANTE autoriza ainda o RABOBANK, em caráter contínuo, irrevogável  e irretratável: (i) a realizar, a qualquer  
tempo  e  conforme  entender  necessário, consulta  às  informações  relativas  aos  registros  e  processos  das  exportações  do  
DECLARANTE, disponibilizadas  pelo  sistema  “NOVOEX” da  Receita  Federal  do  Brasil  e/ou  por  quaisquer  sistemas  e/ou  
cadastros complementares ao “NOVOEX”; (ii) a realizar o intercâmbio de informações com sistemas positivos e negativos de  
crédito junto às entidades externas de registro de informações e restrições de crédito; (iii) a facilitar a decisão em operações 
ativas, passivas, liberação de valores e de prestação de serviços nos mercados financeiros, de capitais, de câmbio, de seguros 
e  de  consumo; autorizando  ainda  a  disponibilização  de  tais  informações  às  autoridades  monetárias  e/ou  tributárias  
nacionais e/ou estrangeiras e quaisquer outros órgãos de fiscalização nacionais ou estrangeiros.

Tratamento de dados pessoais

  
    
    
   
  
  

   
  

 

   
        
    
 
  
     

 
 

     
 

   
 

   
 
 
 

   

 

 
 

 

 

 

 O DECLARANTE poderá complementar a presente Ficha Cadastral mediante assinatura de fichas complementares ou termos 
aditivos, os quais farão parte da presente Ficha Cadastral como se nesta estivessem integralmente transcritos.

As condições previstas nesta Ficha de Identificação Cadastral e posteriores alterações se encontram disponíveis no sítio de 
Internet do  Rabobank: https://www.rabobank.com.br. Sempre  que  o  DECLARANTE  firmar  contratos  de  
qualquer  produto  ou  serviço  financeiro  com  o  Rabobank  o  DECLARANTE  ratifica  sua  concordância  com  os  
termos  e  condições  da  Ficha  de Identificação Cadastral vigente na época.

Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios relativos 
à interpretação ou execução desta Ficha Cadastral.

  O RABOBANK e demais empresas do grupo Rabobank no Brasil e no exterior tratam dados pessoais de pessoas físicas para
  diversas  finalidades  relacionadas  ao  desempenho  de  nossas  atividades. Nesta  cláusula, estão  resumidas  as  principais
  informações  sobre  como coletamos  e  usamos  dados  pessoais. Para  mais  informações, inclusive  sobre  os  seus  direitos  em
  relação aos seus dados pessoais (como de correção, acesso aos dados e informações sobre o tratamento, eliminação, bloqueio,

exclusão, oposição  e  portabilidade  de  dados  pessoais), acesse  a  nossa  Declaração  de  Privacidade  através  do  sítio
  de internet: https://www.rabobank.com.br/aka/politica_de_privacidade.pdf.

a) Dados  coletados: os  dados  pessoais  coletados  e  tratados  pelo  RABOBANK  podem  incluir  dados  cadastrais, financeiros,
transacionais  ou  outros  dados, que  podem  ser  fornecidos  diretamente  pelo  DECLARANTE  ou  obtidos  em  decorrência  da 
prestação de serviços ou fornecimento de produtos pelo RABOBANK ao DECLARANTE ou de outras fontes conforme permitido 
na legislação aplicável, tais como fontes públicas.

b) Finalidades de uso dos dados: poderemos usar os dados pessoais para diversas finalidades relacionadas ao desempenho de 
nossas  atividades, na  forma  prevista  na  Declaração  de  Privacidade, como, por  exemplo: (i) oferta, divulgação, prestação 
de  serviços  e  fornecimento  de  produtos  e  serviços; (ii) execução  de  contrato  e  de  etapas  prévias  ao  contrato, incluindo  a 
avaliação dos produtos e serviços mais adequados ao seu perfil, bem como atividades de crédito, financeiras, de investimento,
cobrança  e  demais  atividades  comerciais  do  RABOBANK; (iii) cumprimento  de  obrigações  legais  e  regulatórias;
(iv) atendimento  de  requisições  de  autoridades  administrativas  e  judiciais; (v) exercício  regular  de  direitos, inclusive  em 
processos administrativos, judiciais e arbitrais; (vi) análise, gerenciamento e tratamento de potenciais riscos, incluindo os de 
crédito, fraude e segurança; (vii) verificação da sua identidade e dados pessoais, inclusive dados biométricos, para fins de 
autenticação, segurança  e/ou  prevenção  à  fraude; (viii) verificação, análise  e  tratamento  de  dados  pessoais  para  fins  de 
avaliação, manutenção e aprimoramento dos nossos serviços; (ix) hipóteses de legítimo interesse, como desenvolvimento e 
ofertas de produtos e serviços do grupo Rabobank.

c) Dados biométricos: tendo em vista os processos de inovação contínua, poderemos vir a utilizar sua biometria facial e/ou 
digital  em produtos e/ou serviços das empresas do grupo Rabobank para processos de identificação e/ou autenticação em 
sistemas eletrônicos próprios ou de terceiros para fins de segurança e prevenção a fraudes.

d) Compartilhamento  dos  dados: os  seus  dados  pessoais  poderão  ser  compartilhados  para  as  finalidades  previstas  neste 
documento e na nossa Declaração de Privacidade, como, por exemplo, entre as empresas do grupo Rabobank no Brasil ou no 
exterior, com prestadores de serviços e fornecedores no Brasil ou no exterior, bureaus de crédito de acordo com as regras 
aplicáveis à atividade, órgãos reguladores e entidades públicas, inclusive administrativas e judiciais e, ainda, com parceiros 
estratégicos  para  possibilitar  a  oferta  de  produtos  e  serviços. Apenas  compartilharemos dados  na  medida  necessária, com 
segurança e de acordo com a com a legislação aplicável.
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USO INTERNO DO RABOBANK 

Local e Data Observações 

Declaração firmada pelo gerente do Rabobank, responsável pela verificação e conferência dos documentos apresentados pelo 
DECLARANTE: 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 informações apresentados, sob pena de aplicação do disposto 
no artigo 64, da Lei n.º 8.383, de 30/12/1991. 

Assinatura / Carimbo Assinatura / Carimbo 

___________________________________________________ 
Funcionário Responsável pela Conferência das Informações 

_________________________________________________ 
Gerente de Relacionamento 

Versão 12.0 – Dez/2020 
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Assinatura do

 

Declarante
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para

 

este

 

ato,

 

o

 

Declarante
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ser representado por procurador,

 

mesmo que

 

com
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específicos)

   

Declaro conhecer e aceitar as cláusulas e condições acima descritas.
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