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CONFIRMAÇÃO DE  
ENDEREÇO RESIDENCIAL

GERENCIAMENTO

PARA QUEM SE DESTINA ESTE FORMULÁRIO?

Pessoas que não conseguem fornecer os documentos indicados em nossas “Diretrizes de verificação de identidade e endereço” 
como comprovante de endereço. 

DETALHES PESSOAIS

Sobrenome 

Nome 

Endereço  
residencial atual

1. POR QUE NÃO É POSSÍVEL FORNECER OS DOCUMENTOS PADRÃO?

Explique por que não é possível fornecer os documentos indicados abaixo como prova de endereço e, em seguida, prossiga até 
a seção 2. Observe que “não aplicável” e “não disponível” não são motivos aceitáveis.

Um extrato de conta recente de um banco regulamentado, sociedade construtora ou empresa de cartão de crédito

Uma declaração de hipoteca recente de um credor regulamentado

Taxas recentes, impostos municipais ou fatura emitida de um serviço público (contas de telefone celular não são aceitáveis)

Correspondência de um órgão governamental central ou local 
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1. POR QUE NÃO É POSSÍVEL FORNECER OS DOCUMENTOS PADRÃO? CONTINUAÇÃO

Fotografia da carteira de habilitação

Fotografia da carteira de identidade nacional

Acordo completo de locação assinado por todas as partes

Comprovação de propriedade do imóvel, como a confirmação da compra do imóvel por parte do advogado ou um documento 
jurídico que reconhece o título do imóvel

2. CLIENTE PODE FORNECER ALGUM DESTES DOCUMENTOS ALTERNATIVOS?

Em caso afirmativo, forneça uma cópia autenticada do documento juntamente com este formulário. Se não conseguir, explique o 
motivo e prossiga até a seção 3. Observe que “não aplicável” e “não disponível” não são motivos aceitáveis.

Uma carta do empregador que confirma o vínculo empregatício juntamente com o endereço residencial

Uma cópia do contrato de trabalho que confirma o endereço residencial

Uma carta do banco que confirma o endereço residencial
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3. O CLIENTE PODE FORNECER QUALQUER OUTRO DOCUMENTO?

Existe a possibilidade de que o cliente forneça outros tipos de documentos que não estão listados para comprovar o endereço. 
Forneça cópias autenticadas dos documentos juntamente com as informações abaixo, o que nos ajudará a determinar se os 
documentos são aceitáveis:

• Quem emitiu o documento?

• Com que frequência o documento é emitido?

• Qual documentação foi necessária fornecer ao emissor do documento?

4. E SE NÃO FOR POSSÍVEL FORNECER QUAISQUER DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O ENDEREÇO COMPLETO?

Se não puder comprovar o endereço completo, envie provas documentais do país em que reside juntamente com este 
formulário. Isso inclui uma cópia autenticada de um cartão de identificação de residente, visto de residência ou similar. É 
preferível que o documento seja emitido pelo governo.

5. DECLARAÇÃO

A RL360 reserva o direito de solicitar mais informações caso seja necessário.

Confirmo que resido no endereço residencial indicado neste formulário e que as informações declaradas neste formulário são verídicas.

Assinatura  

Data (dd/mm/aaaa)  

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Nossa política de privacidade completa pode ser visualizada em www.rl360.com/privacy; ela também pode ser obtida mediante 
a solicitação de cópia que deve ser direcionada ao nosso responsável pela proteção de dados.
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