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DECLARAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL 
A ser preenchida anualmente por cada requerente (a menos que seja conjunta), fiador e proprietário com 20% ou mais de participação. 

Nome: Telefone residencial/celular:   

Endereço:  Cidade: Estado: Cód. Postal:  

Cônjuge/requerente em conjunto: Telefone residencial/celular:   

Endereço: Cidade: Estado: Cód. Postal:  

Se for menos de 3 anos, fornecer o endereço anterior:     

Nome comercial do requerente/devedor: Telefone comercial:   
 

ATIVOS PASSIVOS + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

A. Dinheiro disponível em espécie  K. Total de notas a pagar para bancos e 
outros terceiros (descrito na Seção 2)  

B. Contas e poupança e corrente  L. Total do saldo de todos os cartões de crédito  

C. IRA/outras contas de aposentadoria  M. Total de empréstimos de imóveis 
(descrito na Seção 3)  

D. Contas e notas a receber  N. Impostos não pagos  
(descrito na Seção 6)  

E. Imóveis  
(descrito na Seção 3)  O. Outras dívidas (ex., pensão alimentícia – 

descrito na Seção 7)  
F. Ações e títulos mobiliários  

(descrito na Seção 4)  P. Total de passivos (K:O) $ 
G. Automóveis – Valor atual    
H. Seguro de vida – Valor de resgate em 

dinheiro (preencher Seção 8)    
I. Outros bens pessoais  

(descrito na Seção 5)  Q. Patrimônio líquido (Total de ativos [X] – 
Total de passivos [P]) $ 

J. Outros ativos  
(descrito na Seção 5)    

X: Total de ativos1 (A:J) $ Y: Total1 (P+Q) $ 
1O total deve ser o saldo 

 
Seção 1. Renda  Passivos Contingentes 

Salário  Como fiador do consignatário  
Renda líquida de investimentos  Reivindicações e julgamentos legais  
Renda de bens imóveis  Provisionamento para o imposto de renda federal  
Renda do cônjuge  Outros   
Outra renda2 (descrever abaixo)    
Descrição de “Outra renda2”: 

2Os pagamentos de pensão alimentícia não precisam ser informados em “Outra renda”, a menos que desejar que esses sejam considerados para a renda total. 
 

Seção 2. Notas a pagar para bancos e outros terceiros (Use anexos se necessário. Cada anexo precisa ser identificado como parte desta 
declaração e assinado). 

Nome e endereço dos titulares das 
notas Saldo original Saldo atual Valor do 

pagamento 
Frequência do 

pagamento Garantia  

      
      
      
      



6 

 

Seção 3. Propriedade de bens imóveis (listar cada imóvel separadamente, usando anexos se necessário. Cada anexo precisa ser 
identificado como parte desta declaração, assinado e datado). 

 Imóvel A Imóvel B Imóvel C 
Tipo de imóvel    

Proprietário     

Endereço do imóvel 
   
   

Data da compra    

Valor original    

Valor de mercado atual    
Titular do empréstimo 
imobiliário 

   

Endereço do titular do 
empréstimo imobiliário 

   
   

Saldo do empréstimo 
imobiliário 

   

Valor do pagamento por 
mês/ano 

   

Status do empréstimo 
imobiliário 

   

 
Seção 4. Ações e títulos mobiliários (Inclua anexos se necessário. Cada um precisa ser identificado como parte desta declaração, assinado e datado). 
N° de 
ações Nome dos títulos mobiliários Custo  Valor de mercado 

(cotação)/câmbio  
Data da cotação/ 

câmbio Valor total 

      
      

 
Seção 5. Outros bens pessoais e outros ativos (Descrever. Se dados como garantia, fornecer o nome e endereço do titular da penhora, valor da 
penhora, termos de pagamento. Se o pagamento estiver inadimplente, explicar e indicar o valor da inadimplência). 

 
 

Seção 6. Impostos não pagos (descrever o tipo, a quem pagar, quando vencem, valor e para qual imóvel uma execução fiscal está atrelada). 

 
 

Seção 7. Outros passivos 
 
 

Seção 8. Seguro de vida mantido (fornecer o valor nominal e o valor de resgate em dinheiro das apólices, nome da seguradora e beneficiários). 

 
 

Eu autorizo o Credor a fazer consultas, conforme necessário, para verificar a exatidão das declarações prestadas e determinar a minha idoneidade de crédito. 
O signatário autoriza qualquer indivíduo ou agência de relatórios de crédito do consumidor a fornecer qualquer informação que possa ter sobre o signatário. 
Eu confirmo que as declarações contidas neste instrumento e nos documentos anexados são verdadeiras e exatas a partir da(s) data(s) informada(s). Estas 
declarações são prestadas para a finalidade de obter um empréstimo ou garantir um empréstimo.  Eu entendo que o ato de falsificar declarações pode resultar 
na perda de benefícios e possível ação penal pelo Procurador-Geral dos EUA (Referência 18 U.S.C. 10001). 

 
Eu autorizo o Credor a responder a quaisquer consultas de terceiros pertinentes à experiência de crédito do Credor com o signatário, excluindo 
informações contidas no relatório de crédito. Eu entendo que o Credor poderá fornecer informações sobre a minha experiência de crédito com o 
Credor para as agências de relatórios de crédito. 

  
Assinatura Data de hoje N° Social Security      Data de nascimento 

  
Assinatura Data de hoje N° Social Security      Data de nascimento

 


