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1 INTRODUÇÃO E CONCEITO 
A Política de Suitability tem como objetivo estabelecer metodologia da ElasTech 

Tecnologia de Informação S.A (“ElasBank”) para a verificação da adequação dos produtos, 
serviços e operações ao Perfil Suitability do Investidor, considerando seus objetivos de 
investimento, sua situação financeira e seu grau de conhecimento, e experiência 
necessários para compreender os riscos relacionados aos investimentos. 

Todos os Colaboradores da ElasBank estão sujeitos às regras previstas na presente 
Política. Entende-se por Colaborador todos os funcionários e Consultores de 
investimentos, gerentes, diretores e estagiários que tenham vínculos empregatícios ou 
estatutários, diretos ou indiretos, com a ElasBank.  

As diretrizes aqui estabelecidas são aplicáveis às recomendações de produtos ou serviços, 
direcionadas a Investidores específicos, realizadas mediante contato pessoal ou com o 
uso de qualquer meio de comunicação, seja sob forma oral, escrita, eletrônica ou pela 
rede mundial de computadores e devem ser adotadas para o Investidor titular da 
aplicação. 

A verificação do Perfil Suitability do Investidor melhora muito o processo da educação 
financeira, pois faz com que haja um maior entendimento dos investidores sobre o que 
está sendo feito com os seus recursos e, por outro lado, permite que as instituições 
financeiras conheçam melhor os seus clientes. 

A Política está de acordo com a Instrução CVM 539 e alterações posteriores. Qualquer 
violação das regras e/o procedimentos constantes deste Manual, das demais políticas da 
ElasBank ou mesmo da legislação em vigor, seja total ou parcialmente, implicará na 

investigação do ocorrido pela ElasBank e, se for o caso, na aplicação de eventuais 
penalidades que se façam necessárias. 

A utilização da esfera disciplinar interna não visa limitar a efetivação de medidas legais 
cabíveis para reparar qualquer dano provocado à ElasBank ou seus clientes, os quais 
poderão tomar as medidas cabíveis para eventual ressarcimento, inclusive pecuniário, se 
for o caso. O procedimento de Suitability é regulamentado pela Instrução Normativa nº 
539/2013 da CVM (“IN 539”). Esta instrução estabelece, entre outras regras, que todas as 
instituições regulamentadas pela CVM devem adotar procedimentos para determinar, 
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previamente a qualquer oferta, os produtos, serviços, operações ou portfólio de 
investimentos adequados (suitable) ao perfil de cada cliente, sejam eles pessoas físicas ou 
jurídicas. 

O Art 2º da IN 539 dispõe que o perfil do cliente deve ser determinado por meio de uma 
análise de que tipo de investimento é compatível com as pretensões do cliente com 
relação ao investimento, sua situação financeira e se possui conhecimento ou não 
suficientes para compreender os riscos associados aos diversos tipos de investimento. 

Com o propósito de auxiliar o cliente a selecionar o produto ou portfólio adequado ao seu 
perfil de risco e objetivos, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e a Associação 
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (“ANBIMA”) criaram 
normas obrigando as instituições financeiras a instituírem uma análise do perfil do cliente 
através de um questionário específico, que permite que a instituição financeira conheça o 
perfil do cliente. 

Este questionário deve analisar no mínimo: (i) o período em que o cliente deseja manter o 
investimento, (ii) o valor das receitas regulares declaradas pelo cliente; (iii) o valor e os 
ativos que compõem o patrimônio do cliente ; (iv) a necessidade futura de recursos 
declarada pelo cliente (v) os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o 
cliente tem familiaridade; e (vi) a natureza, o volume e a frequência das operações já 
realizadas pelo cliente no mercado de valores mobiliários, bem como o período em que 
tais operações foram realizadas. 

O perfil do cliente deve levar também em consideração o momento de vida (ou situação 
empresarial) em que este se encontra. Desta forma, a cada 02 (dois) anos, a instituição 
financeira deverá atualizar o perfil do cliente de modo a verificar se o mesmo ainda está 

compatível com seus investimentos ou novo investimento. 

Diante do acima exposto, a presente Política de Suitability tem como objetivo estabelecer 
as diretrizes, direcionamento e processos da ElasBank para identificar o perfil de risco do 
cliente, a adequação do produto e serviços ao perfil do cliente, considerando seus 
objetivos, sua situação financeira, seu grau de conhecimento do mercado financeiro e sua 
experiência para reconhecer os riscos associados a cada tipo de investimento e o 
momento de vida em que o cliente se encontra. 
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2 ABRANGÊNCIA 
O cliente ao identificar seu Perfil de Suitability compreende suas necessidades e qual o 

nível de risco está disposto a enfrentar para alcançar a rentabilidade almejada. Além 
disso, o conhecimento das características de investimento garante ao cliente a 
transparência e segurança no momento das aplicações. 

Neste sentido, a identificação do Perfil de Suitability permite que a ElasBank utilize 
procedimentos internos e sistemáticos e ofereça produtos, serviços e recomendações de 
investimentos compatíveis com as características de cada investidor. 

Desta forma, visando a constante atualização do Perfil de Suitability dos clientes, a 
ElasBank mantém controles para monitorar a compatibilidade entre o perfil definido e as 
modalidades operacionais, produtos e serviços utilizados por cada cliente. 
O processo de Suitability possui dois pilares: a classificação dos investimentos financeiros 
e a classificação dos clientes quanto a seus objetivos de investimento - sua situação 
financeira e se o cliente possui conhecimento e experiência necessários para 
compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. 

Por investimentos financeiros, entende-se: 

• Aplicações em fundos de investimento 

• Aplicações em clubes de investimento 

• Aplicações em carteiras administradas 

• Posições em ações ou títulos públicos e privados, tais como CDBs e LFTs 

• Poupança 

• Aplicações em investimentos no exterior 

• Aplicações em planos de previdência (PGBLs, VGBLs ou quaisquer outros)  
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3 PERFIL DE INVESTIDOR (PERFIL SUITABILITY) 
Ao iniciar suas operações com a Corretora o cliente é convidado a preencher um 

questionário de avaliação para identificar o Perfil Suitability, que busca aferir se: o 
produto, serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente e é 
compatível com a sua situação financeira; e se o cliente possui conhecimento necessário 
para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação.  

A identificação do perfil do cliente se dará através da aplicação do Questionário de 
Suitability (Anexo II), que faz parte integrante da Ficha Cadastral do cliente e deverá ser 
atualizada em períodos não superiores a 02 (dois) anos.  
O questionário pode ser preenchido no momento da abertura de conta na ElasBank, ou 
postergado para um futuro momento. Porém, o cliente não poderá usufruir as 
funcionalidades de investimento enquanto não houver o completo preenchimento do 
questionário. 

Não obstante o preenchimento do Questionário de Suitability, a ElasBank calcula o perfil 
de risco com base na Tabela de Pontuação elaborada pela área de Consultoria. O cliente é 
devidamente informado do perfil de Suitability determinado. 

O cliente tem adicionalmente a possibilidade de refazer o questionário ou definir o perfil 
de Suitability conforme sua própria compreensão – autorizando explicitamente a 
mudança do perfil. 

3.1 Falta de preenchimento do Questionário de Suitability 
Em caso da falta do preenchimento, o cliente continua a ter acesso à plataforma da 
ElasBank. Todas as transações referentes à sua conta digital continuam em 
funcionamento. 

Porém, ele não tem como utilizar as funcionalidades que o permitem criar uma carteira 

de investimento. Adicionalmente, as funcionalidades de criação e de envio de ordens para 
umas das corretoras cadastradas do cliente, são desligadas. 

3.2 Categoria de produtos e serviços 
Para a determinação da cesta de produtos e serviços compatíveis com o perfil do cliente, 
é necessário analisar e classificar os produtos com que a ElasBank atua e/ou seleciona 
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para seus clientes de carteiras administradas, identificando as características que possam 
afetar sua adequação ao perfil do cliente.  

Na análise e classificação das categorias de produtos devem ser considerados, no 

mínimo: 

• Os riscos associados ao produto e seus ativos subjacentes; 

• O perfil dos emissores e prestadores de serviços associados ao produto; 

• A existência de garantias e 

• Os prazos de carência. 

A Área de Consultoria é responsável pela categorização dos produtos e serviços com os 
quais a ElasBank atua. Essa classificação deve ser feita antes de qualquer processo de 
alocação e revista periodicamente. 

3.3 Produtos complexos 
Produtos complexos referem-se a produtos financeiros, cujos termos e características 
não são comumente conhecidos pela média dos clientes de varejo. São produtos com 
estrutura complexa, são difíceis de valorar (de modo que suas avaliações exigem 
habilidades e/ou sistemas específicos) e/ou têm um mercado secundário muito limitado 
ou sem nenhum (e são, portanto, potencialmente ilíquidos). A ElasBank considera 
investimento financeiro complexo as ações negociadas no mercado não regulamentado, 
títulos com derivativos embutido, derivativos com perdas ilimitadas, warrants, títulos 
sobre mercadorias, entre outros.  

Entre os investimentos financeiros complexos estão aqueles produtos que:  

(i) Haja assimetria no comportamento de possíveis resultados da operação ou 
produto;  

(ii)  A metodologia de precificação específica dificulte a avaliação do preço pelo 
cliente; 

(iii) Tenha índices de referência distintos dos benchmarks usuais do mercado (CDI, 
Ibovespa e IPCA) ou que representam combinações de índices em diferentes 
proporções na cesta;  

(iv) Tenha pagamentos e/ou eventos de descontinuidade; 



 
 

 8 

 

(v)  Haja proteção de capital e/ou garantias condicionadas (garantias que possam 
ser perdidas em função da ocorrência de determinados eventos); 

(vi) Possua eventos de conversibilidade entre ativos de diferentes naturezas; 

(vii) Tenha cessão de crédito e/ou lastro específico; 
(viii) Possua cláusulas unilaterais de recompra por parte do emissor; 
(ix) Tenha custos de saída; e  
(x) Haja garantias diferenciadas ou subordinação. 

No caso de desenquadramento com relação aos produtos complexos caberá ao 
responsável pelo cliente informar a área de Compliance o desenquadramento, o perfil do 
cliente, juntamente com toda documentação comprobatória preenchida e assinada pelo 
cliente para que a aplicação possa ser efetivada. A área de Compliance deverá avaliar a 
documentação, juntamente com o relatório emitido pela área de risco e verificar se todo 
o processo foi corretamente avaliado. 

No caso de ocorrência de desenquadramento, cabe ao responsável pelo cliente enviar 
toda documentação comprobatória para que a aplicação seja efetivada (Questionário, 
Termo de Recusa e/ou Termo de Ciência de Desenquadramento). O cliente deverá enviar 
à ElasBank os documentos e formulários necessários devidamente preenchidos e 
assinados. 

Para os casos em que o cliente desejar aplicar em Fundos de Investimento vedados pelo 
Perfil do Investidor, a ordem não será efetivada enquanto haja pendência quanto ao 
Termo de Recusa e/ou Termo de Ciência de Risco - Suitability. 
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4 METODOLOGIA OPERACIONAL 
A definição do perfil do cliente, através do questionário de avaliação do perfil de risco, 

estabelece os limites para as categorias e produtos de investimento a serem 
disponibilizados e alocados por cliente.  

Todo e qualquer produto para investimento passa por um processo rigoroso de due 
diligence. Cada produto de investimento aprovado recebe uma classificação de risco e é 
classificado em grupos. 

Os processos da plataforma permitem que os clientes somente possam alocar recursos 
nos produtos classificados com o mesmo nível de risco de seu perfil ou níveis inferiores.  

Além disso, existem regras específicas de concentração e de exposição combinada (e.g. 
ações e fundos de ações) que visam manter o risco global da carteira adequado ao perfil 
de Suitability. 

Em caso que um cliente informa posições em contas não gerenciadas pela ElasBank, estes 
ativos podem ser considerados no momento da definição da carteira ideal para o cliente. 

4.1 Processo de preenchimento e atualização 
Tendo em vista que a ElasBank adotou o Sistema alternativo de cadastramento eletrônico 
para clientes pessoas físicas, possibilitando a alimentação de informações de cadastro 
através de um processo eletrônico de cadastramento remoto pela rede mundial de 
computadores, houve a dispensa da impressão e assinatura física dos documentos 
cadastrais, incluindo o Contrato de Consultoria e questionário de Suitability. 

Dessa forma, o cliente pessoa física preencherá o questionário suitability durante o 
processo eletrônico de cadastramento, de modo que não há a necessidade de impressão 
e preenchimento manual do questionário de suitability, sendo que uma vez concluído o 
processo eletrônico de cadastramento com sucesso, o cliente pessoa física é informado 

sobre qual foi o seu perfil de investidor na última página do processo eletrônico. 

4.2 Desenquadramento 
Ocorre o “desenquadramento”, quando antes da primeira execução da operação, o perfil 
do cliente esteja desatualizado ou haja ausência de informação ou mesmo ocorra a 
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inadequação do perfil do cliente ao fundo de investimento selecionado por ele. Nos casos 
em que os clientes alocarem seus recursos em produtos de investimentos com nível de 
risco superior ao seu nível de risco, os clientes deverão obrigatoriamente assinar o Termo 

de Ciência de Risco (Anexo III) e/ou do Termo de Recusa (Anexo IV). 

Mediante a assinatura (eletrônica) dos documentos acima citados, o cliente declara 
expressamente que está ciente de que o produto em questão está em desacordo com o 
seu perfil de risco e que mesmo assim deseja efetuar o investimento. 

No processo da ElasBank é feito a diferenciação entre um desenquadramento passivo e 
um desenquadramento ativo. 

O desenquadramento passivo pode ocorrer quando uma alocação foi implementada e 
obedeceu a todas as regras definidas para o perfil, mas ao longo do tempo, devido às 
variações de preços, os pesos das alocações começaram a violar algumas das restrições. 

No desenquadramento ativo, o cliente montou uma posição que viola uma ou mais 
regras do perfil de Suitability da ElasBank. Apesar de que os processos da ElasBank não 
permitem a sugestão de qualquer posição que infrinja uma das regras, é perfeitamente 
possível que o cliente defina, sob própria responsabilidade, a alocação dele. 

Em caso do desenquadramento ativo, a solução do desenquadramento poderá ocorrer 
de uma das seguintes formas: 

(i) preenchimento do Termo de Ciência de Risco e/ou Termo de Recusa; 
(ii)  realocação da carteira de investimento de forma a atender os limites 

estabelecidos pelo perfil de risco do cliente; ou  
(iii)  aplicação de novo questionário de avaliação do perfil do cliente. 

As ferramentas da plataforma da ElasBank são configuradas para verificar o 

enquadramento em diferentes estágios: 

1. Na geração da carteira ideal para o cliente; 
2. Na geração das ordens para execução da carteira ideal do cliente. 
3. Diariamente, durante o processo de alocação. 

4.3 Posições gerenciadas pelo cliente 
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Devido ao fato que a ElasBank atua como Consultora de investimento, ela não tem um 
mandato discricionário. Portanto fica ao critério do cliente se ele autoriza a 
implementação da carteira ideal sugerida. 

Após receber a sugestão, o cliente tem a possibilidade de determinar ajustes na sugestão. 
Estes ajustes não necessariamente precisam estar de acordo com as regras e os limites 
definidos pela área de Consultoria da ElasBank. 

Adicionalmente, é possível que o cliente use outras ferramentas e acessos às suas 
posições, e.g. usando um portal de sua corretora. Dessa forma, fica impossibilitado para a 
ElasBank verificar a aderência das posições às regras definidas. 

4.4 Mudança do perfil de risco pelo cliente 
Após o cliente ter preenchido o questionário e a ElasBank ter calculado o perfil de 
Suitability, é possível que o cliente mude seu perfil manualmente. 

Dando um aceite na plataforma nas telas de troca manual dos perfis, o cliente pode 
definir o perfil conforme seu melhor entendimento.  

Alternativamente, o cliente pode repetir o preenchimento do questionário, o que 
implicaria no cálculo de um novo perfil de Suitability.  
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5 ANEXO I – Perfis de Suitability 
Na versão atual foram definidos os seguintes perfis de Suitability: 

1. Investidor Cauteloso 
2. Investidor Moderado 
3. Investidor Balanceado 
4. Investidor de Crescimento 

Cada cliente tem acesso aos ativos que foram categorizados por nível de risco adequado 
ao perfil.  

Além do acesso a estes produtos aplicam-se restrições adicionais que consideram os 
riscos e volatilidades dos ativos individualmente e/ou em conjunto conforme situação 
atual do mercado. O diretor responsável pela Consultoria ajusta os limites por perfil de 
Suitability conforme mudanças nos cenários econômicos. 

5.1 Investidor Cauteloso 
Um investidor Cauteloso procura ter a maior parte dos seus investimentos em segurança, 
mas aceita flutuações moderadas. O crescimento do seu patrimônio no longo prazo é de 
interesse, mas não deve impactar de forma relevante o patrimônio atual. 

Para este tipo de investidor são acessíveis os ativos classificados com nível de risco igual a 
1 (risklevel = 1). 

5.2 Investidor Moderado 
O investidor Moderado procura ter a maior parte dos seus investimentos em produtos 

seguros, mas aceita flutuações moderadas. O crescimento do seu patrimônio no longo 

prazo é de interesse, mas no curto e médio prazo não deve impactar de forma relevante 

o patrimônio atual.  

Para este tipo de investidor são acessíveis os ativos classificados com nível de risco 
menor-igual a 2 (risklevel =< 2). 

5.3 Investidor Balanceado 
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O investidor balanceado procura ter a maior parte dos seus investimentos em segurança, 
mas aceita flutuações moderadas. O crescimento do seu patrimônio no longo prazo é de 
interesse, mas não deve impactar de forma relevante o patrimônio atual. 

Para este tipo de investidor são acessíveis os ativos classificados com nível de risco 
menor-igual a 3 (risklevel =< 3). 

5.4 Investidor de Crescimento 
O investidor de Crescimento entende que os investimentos são uma oportunidade 
relevante de crescimento de médio-longo prazo. A prioridade não é mais uma renda de 
curto prazo, mas acumulação de patrimônio. Flutuações temporárias (inclusive de alguns 
meses, como na crise covid-19) podem ser aceitas e absorvidas. 

Para este tipo de investidor são acessíveis os ativos classificados com nível de risco 
menor-igual a 4 (risklevel =< 4). 
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6 ANEXO II – Questionário de Suitability 
 

No 
Pergunta 

Pergunta Possíveis Resposta 

 

1 

 

Selecione a frase que melhor 
te descreve na hora de 
escolher um investimento. 

Sigo o conselho de alguém que conheça mais o mercado que eu e seja de minha 
confiança; 

Busco primeiro segurança, pensando a longo prazo, mesmo que abrindo mão de um 
pouco de rentabilidade; 

Invisto em algo que eu conheça bem; 

 

2 

 

O que você prioriza na hora 
de investir? 

Preciso ter certeza que tudo dá certo, não me arrisco; 

Quero atender meus objetivos de longo prazo, mas “as coisas não podem dar errado”; 

Seria bom ficar rico com meus investimentos, não só ganhar um pequeno extra. 

 

3 

 

Como você define sua 
experiência com 
investimentos? * 

Nenhuma; 

Possuo conhecimento e experiência no mercado de renda fixa e fundos; 

Possuo alguma experiência no mercado de renda variável e de derivativos; 

Possuo ampla experiência no mercado de renda variável e de derivativos; 

 

4 

Se algo inesperado acontecer 
na economia ou no mercado 
e o resultado for uma 
oscilação grande nos seus 
investimentos, qual a sua 
atitude? * 

Venderia imediatamente; 

Entendo que estou exposto a este risco para determinados ativos, mas não para todo o 
meu patrimônio; 

Entendo que meu patrimônio está sujeito a flutuações dessa magnitude e não está 
100% protegido. 
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5 

 

Por quanto tempo você 
costuma ou pretende deixar o 
dinheiro investido? * 

Menos de 1 ano; 

De 1 a 3 anos; 

De 3 a 5 anos; 

Acima de 5 anos; 

 

 

 

6 

 

 

 

Quais desses investimentos 
você já realizou no passado? 
* 

Nunca investi; 

Poupança; 

Previdência Privada; 

Títulos de Renda Fixa (CBD, LCI, LCA, ...) 

Fundos de Investimento; 

Bolsa de Valores e/ou Derivativos; 

Imóveis; 

 

7 

 

Qual o valor disponível para 
investimento? 

Não tenho capital para investimento; 

Até R$ 30 mil; 

De R$ 30 mil a R$ 100 mil; 

De R$ 100 mil a R$ 300 mil; 

De R$ 300 mil a R$ 500 mil; 

De R$ 500 mil a R$ 1 milhão; 

De R$ 1 milhão a R$ 5 milhões; 

Acima de 5 milhões; 
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8 

 

 

 

Qual o valor imobilizado do 
seu capital, ou seja, o 
restante do seu patrimônio? 
(Imóveis, Terras, Participação 
em Empresas etc.) * 

Não tenho capital para investimento; 

Até R$ 30 mil; 

De R$ 30 mil a R$ 100 mil; 

De R$ 100 mil a R$ 300 mil; 

De R$ 300 mil a R$ 500 mil; 

De R$ 500 mil a R$ 1 milhão; 

De R$ 1 milhão a R$ 5 milhões; 

Acima de 5 milhões; 

 

 

9 

 

 

Quer investir com qual 
objetivo? 

Preservação de capital: O objetivo é obter um retorno suficiente para compensar a 
inflação, mantendo o valor real do capital constante; 

Geração de renda: Objetivo é obter um retorno constante como fonte de renda, 
gerando um rendimento regular; 

Aumento de capital: O objetivo é obter um retorno acima da inflação, resultado no 
aumento do capital investido; 

 

 

10 

 

 

Qual a sua renda familiar 
mensal? 

Nenhuma; 

Até R$ 3 mil; 

Entre R$ 3 mil e R$ 10 mil; 

Entre R$ 10 mil e R$ 20 mil; 

Entre R$ 20 mil e R$ 50 mil; 

Acima de R$ 50 mil; 
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11 

 

 

Qual a quantia que você 
poupa mensalmente? 

Não consigo poupar; 

De R$ 100 a R$ 500 por mês; 

De R$ 300 a R$ 500 por mês; 

De R$ 500 a R$ 1000 por mês; 

Acima de R$ 1000 por mês; 

 

 

12 

 

 

Qual a sua idade? 

Tenho 25 ou menos; 

Tenho entre 26 e 40 anos; 

Tenho entre 40 e 50 anos; 

Tenho 51 anos ou mais; 
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Qual a sua formação 
acadêmica? * 

Ensino Fundamental; 

Ensino Médio; 

Ensino Superior; 

Pós Graduação, Mestrado ou Doutorado 
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7 ANEXO III – TERMO DE CIÊNCIA DE RISCO 
 

DADOS DA TITULARIDADE 

Nome do Titular (1) ______________________ CPF ______________________ 

Nome do Titular (2) ______________________ CPF ______________________ 

Nome do Fundo CNPJ / Identificação do ativo 

Perfil do Cliente ______________________    Classificação do ativo: ______________________ 

 

Prezados Senhores, 

Com base no disposto no Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de 
Investimento da ANBIMA e nos procedimentos de Suitability adotados pela Consultora, 
declaro estar ciente de que o meu perfil Suitability está em desconformidade com a 
classificação do Valor Imobiliário no qual pretendo investir. 

Declaro, para todos os fins de direito, que estou ciente do desenquadramento ora 
apontado e que, ainda assim, desejo efetuar esse investimento, isentando a Elastech 
Tecnologia de Informação S.A (“ElasBank”) CNPJ/MF nº 35.325.279/0001-20 de qualquer 
tipo de responsabilidade decorrente desse desenquadramento de perfis. 

 

Local:___________________________________________________ Data:____/____/________ 

 

Assinatura do Titular (1):_____________________________________________ 

 

Assinatura do Titular (2):_____________________________________________ 
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8 ANEXO IV – TERMO DE RECUSA 
 

 

DADOS DA TITULARIDADE 

Nome do Titular (1) ______________________ CPF ______________________ 

Nome do Titular (2) ______________________ CPF ______________________ 

Nome do Fundo CNPJ / Identificação do ativo 

Perfil do Cliente ______________________    Classificação do ativo: ______________________ 

 

Prezados Senhores, 

Vimos por meio desta, declarar a Elastech Tecnologia de Informação S.A (“ElasBank”) 
CNPJ/MF nº 35.325.279/0001-20, que  

(i) apesar do disposto na Instrução CVM 539, o Código ANBIMA de melhores Práticas de 
Fundos de Investimento, do disposto na Deliberação ANBIMA no 65 e demais legislação 
pertinente; e, (ii) estar ciente da importância dos procedimentos de identificação de perfil 
de risco dos investidores (Suitability): 

(i) Não irá responder o questionário de Suitability da ElasBank, e que isenta a 
ElasBank de todas e quais responsabilidades advindas do não preenchimento 
do questionário;  

(ii) Não quer ser monitorado em relação ao seu perfil de investidor pela ElasBank, 
responsabilizando-me integralmente pelas consequências desta renúncia; e 

(iii) Está ciente que a ElasBank considerar o meu perfil de risco como sendo 

“Conservador” para fins de recomendação de produtos, serviços e/ou 
operações. Por perfil de risco Conservador, entende-se o investidor que possui a 
segurança como referência para os seus investimentos, por isso prefere 
assumir os menores riscos possíveis. Possui baixa tolerância a risco, geralmente 
possui necessidade de resgate em curto período. 
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Local:___________________________________________________ Data:____/____/________ 

 

Assinatura do Titular (1):_____________________________________________ 

 

Assinatura do Titular (2):_____________________________________________ 
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