Banco Caterpillar S.A.
Fone:(011) 2109-2200
Ouvidoria: 0800-7227237
ouvidoria@cat.com
www.catfinancial.com.br

DADOS DA EMPRESA

FICHA CADASTRAL - PESSOA JURÍDICA

Razão Social:
CNPJ:
Nº

Endereço:
Complemento:
Bairro:

Caixa Postal:

Cidade:
Telefone:

UF:
( )

Fax: ( )

CEP:

E-mail:
Nº

Endereço p/ Cobrança:
Complemento:
Bairro:

Caixa Postal:

Cidade:
Telefone:

UF:
( )

CEP:

E-mail para Cobrança:

Endereço na Internet:
Contatos na Empresa
Comercial:

Tel.: ( )

E-mail:

Financeiro:

Tel.: ( )

E-mail:

Contador:

Tel.: ( )

E-mail:

Data de Fundação:

Nº Funcionários:

Regime de Tributação:

Lucro Presumido

Lucro Real

Simples
% Sobre a Receita Bruta

Atividades da Empresa:
Tempo de Experiência do Sócio Majoritário e/ou Principal Administrador:
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL / ACIONÁRIO
Nome / Razão Social

CNPJ/CPF

PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS
Razão Social

Anos
% Capital

CNPJ/CPF

Data Entrada

% Participação

PRINCIPAIS CLIENTES

INFORMAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS - Estas questões foram elaborado seguindo as diretrizes da Resolução nº 4.327/2014 do CMN
A empresa apresenta compromisso socioambiental em suas estratégias corporativas?

SIM

NÃO

A empresa monitora possíveis impactos ambientais relacionados com sua atividade?

SIM

NÃO

A empresa possui atividades em Área de Proteção Ambiental?
Caso sim, especifique:
A empresa foi autuada / processada por algum órgão público devido a problemas socioambientais nos últimos dois anos?
Caso sim, especifique:

SIM

NÃO

SIM

NÃO

DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES
1) Solicito o meu cadastramento junto ao Banco Caterpillar S.A. para fins de avaliação de crédito para a contratação de operação(es) financeira(s) de empréstimo
e/ou financiamento, de forma que estou ciente que na hipótese de contratação de referida(s) operação(ões), poderá ser cobrada tarifa relacionada a esta
contratação conforme tabela de tarifas vigente, da seguinte forma: (a) Sendo Leasing, Mútuo ou CDC, o valor da tarifa será somada ao valor principal; e (b) Sendo
FINAME/BNDES, o valor da tarifa será cobrado juntamente com a primeira parcela.
2) Autorizo o Banco Caterpillar S.A. a consultar e divulgar ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) ou em qualquer outro sistema disponibilizado pelo Banco
Central do Brasil, SERASA, SPC, SCI e demais órgãos de proteção ao crédito, todos os dados ali constantes a respeito da Empresa, relativamente a
financiamentos, empréstimos, descontos, adiantamentos e quaisquer outras modalidades de operação de crédito de minha responsabilidade perante quaisquer
instituições financeiras e outras instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
3) Autorizo o Banco Caterpillar S.A. a compartilhar as informações cadastrais da Empresa com demais empresas pertencentes ao seu grupo econômico, em
especial a Caterpillar do Brasil S.A., assim como com demais parceiros comerciais que integram o grupo de serviços ofereceridos pela marca Caterpillar, sendo que
tal compartilhamento de informações cadastrais não ofendem o dever de sigilo bancário ao qual o Banco Caterpillar S.A. está obrigado.
4) Declaro que todas as informações cedidas neste documento são a expressão da verdade e autorizo a digitação das informações prestadas neste documento,
para composição de um banco de dados de uso exclusivo do Banco Caterpillar S.A., se este assim o desejar. Responsabilizo-me, sob as penas da lei, pela
veracidade das informações prestadas por mim neste formulário.

Assinatura da Empresa
(por seus representantes legais)

Local e Data

