TERMO DE ADESÃO E CIÊNCIA DE RISCOS
A CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS

CLIENTE_________________________________________________________________, nacionalidade
____________________________________, estado civil______________________________________,
profissão ______________________________________________________________, portador(a) do
CPF/CNPJ____________________________________________,
domiciliado(a)/com
sede
no
endereço_________________________________________, vem, através deste Termo de Adesão,
aderir ao REGULAMENTO DO CERTIFICADO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS – COE (“Regulamento”) do
______________________(“EMISSOR”),estando de acordo e ciente com seus termos e condições.
TIPO DO COE: CAPITAL PROTEGIDO
1. O CLIENTE declara estar ciente de que o EMISSOR poderá propor alterações ao Regulamento, sendo
que todas as alterações serão publicadas no site e serão aplicáveis ao CLIENTE após a sua publicação.
2. Ainda, o CLIENTE declara, expressamente, estar de acordo com as Declarações e Riscos abaixo
expostas.
2.1. Das Declarações:
2.1.1. O investidor, ao aderir ao Regulamento, declara-se ciente e de acordo que:
(i) tem conhecimento e aceita as condições do negócio dos COEs e possui conhecimento suficiente sobre
o mercado financeiro para contratar este produto financeiro que se adequa ao seu perfil de
investimento;
(ii) tem conhecimento do previsto na legislação e regulamentação em vigor;
(iii) leu, entendeu e aceitou todas as cláusulas, termos e condições constantes no Regulamento;
(iv) conhece e aceita os riscos relacionados ao COE e está ciente que eventuais oscilações de mercado
podem afetar seu investimento;
(v) o investimento não apresenta possibilidade de resgate antecipado e se porventura necessitar
solicitar a liquidação antes da data de vencimento, o resgate será feito respeitando condições
específicas de mercado e poderá implicar em perda parcial de valor investido;
(vi) o COE não conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito e está sujeito ao Risco de Crédito
do EMISSOR;
(vii) o Emissor do COE não tem compromisso de recompra ou resgate diário na curva de emissão do
COE;
(viii) recebeu um exemplar do Documento de Informações Essenciais – DIE previamente à aquisição
do COE e tomou conhecimento do seu funcionamento e riscos.
São Paulo, ____de ____________ de 2018.

_____________________________________
CLIENTE

