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Formulário de Descrição de Endereço
(ADF - Address Description Form)

Nome:

E-mail:

Telefone:

CONSULTOR

C A P I T A L  S T R A T E G I E S



A Verificação do Endereço Residencial

Você deve fornecer seu endereço residencial como parte do processo de solicitação. Proporcione um dos 

seguintes documentos:

• Conta de serviços públicos (luz, água, gás natural, telefone fixo)

o Observe que contas de telefone celular, televisão por cabo ou Internet não são aceitáveis

• Extrato bancário ou de cartão de crédito

• Aviso de receita fiscal
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Nota: Qualquer documento proporcionado não pode ter mais de três meses de emitido a respeito da data da solicitação.

Se você não puder fornecer nenhum dos documentos listados acima, leia e preencha as seguintes seções.

B Declaração de endereço residencial

Nome do requerente

Confirmo que o endereço ou o local descrito abaixo corresponde ao endereço em que eu resido atualmente

Esta seção pode ser usada com todos os produtos da Dominion Capital Strategies para confirmar seu 

endereço residencial na hora de fazer uma declaração.

Data
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Quando a Dominion Capital Strategies recebe um Formulário de Verificação de Endereço Residencial, é 

preciso entender por que não pode ser fornecido um documento de evidência válido.

Escolha uma das seguintes opções conforme corresponda:

Eu incluí documentação complementar para o motivo acima indicado. Por exemplo:

• Uma cópia de uma evidência de endereço de residência válida mostrando o endereço de correspondência indicado no formulário de
solicitação.

• Uma cópia de uma evidência de endereço de residência válida em nome da companhia, incluindo o meu endereço residencial.

• Uma cópia de uma evidência de endereço de residência válida em nome do meu pai/mãe/cônjuge e um documento confirmando o nosso

relacionamento.

C Assinaturas

Eu, .......................................................... declaro que ............................................................ mora comigo e meu 
endereço residencial é aquele declarado na Seção B - Declaração de Endereço Residencial.

Nome da pessoa cujo 
nome aparece na conta:
Data:

Assinatura:

Nome do requerente: 

Data:

Assinatura: 

Consultor financeiro: 

Data:

Assinatura: 

Preencha as seguintes informações, caso você resida com outra pessoa e as contas estejam em nome dela.

Minhas contas de serviços públicos e extratos bancários incluem apenas o meu endereço de correspondência.

Minha região não tem um sistema de correio doméstico ou CEP

Eu moro em uma acomodação fornecida pela empresa e as contas de serviço público estão em nome da companhia

Eu moro com meus pais/cônjuge e todas as contas de serviços/comprovante de residência estão em nome deles.

Outros detalhes:

Dominion Capital Strategies Limited (“DCSL”) is incorporated in Guernsey under Company Registration No. 63978 and is regulated & licensed by the Guernsey Financial 
Services Commission under the Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987 as ammended | DCSL recommends that you read the latest 
documentation available and seek professional investment advice if considering making an investment. | Dominion Capital Strategies Limited. First Floor, Mill Court. 
St Peter Port - Guernsey, GY1 iEJ | +44 1481 734 343 | www.dominion-cs.com
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