
 
 

Conta individual - relação para requerimento 

 
 
 
 

 

■ O mesmo document não pode 
ser utilizado para atender a dois 
requisitos diferentes. 

■ De acordo com os requisitos 
jurisdicionais, o Capital Markets 
Elite Group reserva-se o direito de 
solicitar documentação adicional. 

■ Quando uma conta de serviços 
públicos não estiver em seu nome, será 
exigido: 

□ Um (1) documento de 
identificação válido com 
assinatura (passaporte, carteira 
de identidade nacional com foto, 
carteira de identidade estadual, 
carteira de motorista) e uma carta 
de autorização do titular da conta 
de serviços públicos. 

■ A carta de autorização deve: 

□ Ser endereçada ao Capital Markets 
Elite Group, assinada, datada e 
conceder permissão para utilizar a 
conta de serviços públicos como 
seu comprovante de endereço para 
conduzir negócios no Capital 
Markets 
Elite Group. 

Situaçãode trabalho Requisitos 

Empregado ✓ Identificação válida: um (1) documento de identificação válido com assinatura (passaporte, carteira de identidade nacional com foto, carteira de 
identidade estadual, carteira de motorista). 

✓ Comprovante de endereço: conta de serviços públicos mais recente, extrato de cartão de crédito ou extrato de hipoteca com data de emissão no máximo em 
três (3) meses ou contrato de locação assinado e datado (vigente) e um extrato bancário recente. 

Desempregado ✓ Identificação válida: um (1) documento de identificação válido com assinatura (passaporte, carteira de identidade nacional com foto, carteira de 
identidade estadual, carteira de motorista). 

✓ Comprovante de endereço: conta de serviços públicos mais recente, extrato de cartão de crédito ou extrato de hipoteca com data de emissão no máximo em 
três (3) meses ou contrato de locação assinado e datado (vigente) e um extrato bancário recente. 

Autônomo ✓ Identificação válida: um (1) documento de identificação válido com assinatura (passaporte, carteira de identidade nacional com foto, carteira de 
identidade estadual, carteira de motorista). 

✓ Comprovante de endereço: conta de serviços públicos mais recente, extrato de cartão de crédito ou extrato de hipoteca com data de emissão no máximo em 
três (3) meses ou contrato de locação assinado e datado (vigente) e um extrato bancário recente. 

Aluno ✓ Identificação válida: um (1) documento de identificação válido com assinatura (passaporte, carteira de identidade nacional com foto, carteira de 
identidade estadual, carteira de motorista). 

✓ Comprovante de endereço: conta de serviços públicos mais recente, extrato de cartão de crédito ou extrato de hipoteca com data de emissão no máximo 
em três (3) meses ou contrato de locação assinado e datado (vigente) e um extrato bancário recente. 

✓ Avalista: carta de fiança e um (1) documento de identificação válido (passaporte, carteira de identidade nacional com foto, carteira de identidade estadual 
ou carteira de motorista). 
 

  

 

Observações 


